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Köszöntő 
 

 

 

 

 

Kedves Pedagógusok! 

Sok szeretettel köszöntöm Önöket az Átrium Film-Színház NézőKépző programjában! A 

középiskola 9-12. évfolyamát felölelő programsorozat az emberi civilizáció korszakainak 

történelmét és művészetét, illetve a rá reflektáló, belőle ihletet merítő kortárs 

műalkotásokat vizsgálja. A színházban megrendezett alkalmak biztosítják, hogy a gyerekek 

izgalmas, új környezetben, a témák bonyolultságára nyitott és érzékeny művészek, 

szakemberek vezetésével találkozhassanak kulturális örökségünk egy-egy érdekességével. 

A programsorozat részeként a színház oktatási segédanyagokat bocsát a pedagógusok 

rendelkezésére, hogy elősegítse az egyes témák osztálytermi feldolgozását. A segédanyagok 

kidolgozott óravázlatot, mellékleteket, valamint tanári háttérinformációkat és 

megoldókulcsot tartalmaznak. Minden segédlet végén található egy rövid összefoglalás, 

amely bemutatja a világ különböző tájain párhuzamosan fejlődő kultúrákat, hogy a diákok ne 

csak időben, de térben is könnyebben eligazodhassanak a történelemben. Külön figyelmet 

fektettünk a kerettantervbe való beépíthetőségre és a feladatok korosztály-specifikus 

kialakítására. 

Reméljük, hogy a segédletek hozzájárulhatnak, hogy a színházlátogatás még nagyobb élmény 

legyen, és szervesen kapcsolódjon az iskolák oktatási programjához. Örömmel vesszük, ha a 

kollégák visszajelzéseikkel, észrevételeikkel és javaslataikkal segítik munkánkat. 

Sok szeretettel várjuk önöket színházunkban, és az Átrium NézőKépző programjain! 

Dohy Anna 

Átrium NézőKépző 

Projektkoordinátor 
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Csongor és Tünde – újjáéledő variációk egy szerelmi történetre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. századi nemzeti irodalmi kánonunk nagy becsben őrzött kincseit köszönhetjük annak, hogy néhány 

ambiciózus, komoly szerző friss szemmel és találékony érdeklődéssel olvasta, sőt „hasznosította” újra a 

ponyván árult történeteket. A 16. század végéről származó Árgirus históriája 18. század közepi nyomtatott 

megjelenésétől kezdve a legnépszerűbb olvasmányok közé tartozott. Vörösmarty Mihály ennek 

újrafeldolgozására vállalkozva írta meg a Csongor és Tündét, Szabó Borbála pedig Vörösmarty klasszikusát 

gondolta újra…  

Gergei Albert verses históriája az olvasók mulattatását, szórakoztatását tűzte ki célul, és évszázadokon át 

tartó népszerűsége a bizonyság arra, hogy ez maradéktalanul sikerült neki. (Nem is becsülték sokra a 17-

18. század finnyás írástudói!)  

Vörösmarty Mihálynak az 1820-as években komolyan szembe kellett néznie az egzisztenciateremtés 

nehéz kérdésével. Felmerülhetett benne, hogy az ismert ponyvatörténet nem csupán az őt izgató 

életproblémák hordozójaként válhat hasznára, hanem az eladhatóság szempontjából is vonzerőt jelent. Ez 

a remény természetesen illúziónak bizonyult, hiszen a kész mű először még az értő, érzékeny, művelt 

befogadókat (például Kölcseyt) is zavarba ejtette, tömeges sikerre pedig bonyolultsága miatt semmiképp 

nem számíthatott. Ahogy a témaválasztás, úgy a drámai forma is becsapós, hiszen semmi nyoma annak, 

hogy a szerző valóban színpadra szánta volna művét. Vörösmarty érdeklődése csak később, 1832 után 

fordult a színház felé, a Csongor és Tünde pedig sokkal inkább egy kortárs világirodalmi műfajtípus, az 

emberi élet értelmével, a boldogság lehetőségével bölcseleti szinten foglalkozó drámai költemény első 

magyar képviselője, mint színpadi szöveg.  

Szabó Borbála az Átrium Film-Színház felkérésére, rutinos színpadi szerzőként nyúlt a témához. Az eredeti 

mese népszerűségét a szerelem és a kaland kettőssége garantálja. A nemzeti kánon mesterművét 

elsősorban létértelmező mélysége, költészete teszi felkészült ínyenceknek szóló olvasmánnyá. Szabó 

Borbála mának szóló innovációja, hogy átiratában úgy helyezi térben és időben is teljesen mai közegbe az 

eredetileg mesei időtlenségben játszódó cselekményt, hogy közben szigorúan ragaszkodik Vörösmarty 

drámájának eredeti fordulataihoz, viszonyrendszeréhez. A romantikus szerelemmítosz és létfilozófia 

dilemmái átsütnek a 21. századi kamasz életérzésen, ráadásul – újdonságként – az is kiderül, hogy egy 

szerelemnek mindig két története van.   

VÖRÖSMARTY FILOZOFIKUS MESEDRÁMÁJA 

ÁRGIRUS SZÉPHISTÓRIÁJA 

SZABÓ BORBÁLA IKERDRÁMÁI KÖZÖS BEFEJEZÉSSEL 

@ 
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Kalandos mese a 16. századból 

 

GERGEI ALBERT: ÁRGIRUS SZÉPHISTÓRIÁJA  

ꝏ A költői képekben gazdag, patinás nyelvezetű, mesés történet hőse Árgirus királyfi, akibe 

beleszeret a „tündér szűz leány”, ezért aranyalmafát ültet a királyfi apjának kertjébe. A fa termését 

őrző idősebb királyfik rendre kudarcot vallanak, mert elalszanak az álomhozó szellőtől. Ám a 

legfiatalabb, Árgirus sikerrel ragadja meg a hattyú képében érkező tündért, aki leánnyá változva 

elmondja neki, hogy épp az ő szerelmére vágyva ültette a fát a királyi kertbe.  

ꝏ A széphistória kedvtelve részletezi a fa alatt megvalósuló szerelmi együttlétet, amely után a 

fiatalok együtt szenderülnek álomba. Egy vénasszony meglesi őket, és levág egy tincset a tündér 

hajából, hogy megmutassa a királyi szülőknek. A tündér ébredése után keservesen sír levágott haja 

miatt, és visszaindul hazájába: ő tündérként nem maradhat az emberek között, az emberfia pedig 

nem juthat el Tündérországba, a „fekete városba”.  

ꝏ Árgirusnak azonban nincs maradása. Elhagyja szüleit, hiába könyörögnek. Anyja még a fát is tőből 

kiásatja, tűzre veti kétségbeesésében, a királyfi mégis útnak indul az inasával. Először egy óriási, 

egyszemű embertől kapnak útbaigazítást, majd egy sántától. Szállást egy özvegyasszonynál 

szereznek, aki tud a városon túli kertbe járó tündérekről. Ám az özvegyasszony saját leányát szánja a 

királyfinak, ezért ráveszi az inast, hogy bűvös szerrel altassa el a kertben a tündérre várakozó 

Árgirust. A tündér háromszor is hiába próbál találkozni szerelmével, az mindannyiszor alszik. Árgirus 

ráébred inasa árulására, és lecsapja a fejét. 

ꝏ A királyfi további vándorlásai során találkozik három – épp atyai örökségükön civakodó – 

ördögfival. A tőlük megszerzett varázseszközökkel Árgirus végre eljut szerelméhez. Három leány 

jelenti egymás után a tündérlánynak Árgirus érkezését, de mindháromnak pofon a jutalma a 

lehetetlenségnek tartott hírért. Annál nagyobb az öröm, amikor a királyfi valóban betoppan. A 

gyönyörű palotában elkezdődik a lakodalom. A vigasság közben Árgirus háromszor arcon csapja mit 

sem értő menyasszonyát, hogy emlékeztesse őt a három indokolatlan pofonra. A tündér megérti a 

leckét, és ettől kezdve szeretetben, boldogan élnek. 

ꝏ 

          Olvassátok el a széphistóriából azt a részt, amikor a szerelmesek együtt vannak a fa alatt, 

majd a tündérlány elbúcsúzik! 

Hogyan zajlik az első találkozás? 

Mi történik az együttlét alatt? Mit kell megvitatniuk? Hogyan érvelnek? 

Milyen indoklással hagyja el a tündér a királyfit? 

          Olvassátok el a széphistória végét, amikor Árgirus a lakodalmon arcul csapja 

menyasszonyát! 

Miért üti meg a királyfi háromszor a tündért, és az hogyan reagál erre? 

  

          Beszéljétek meg, milyennek láttatja a férfi-nő kapcsolatot a két részlet! 



5 
 

ÁRGIRUS SZÉPHISTÓRIÁJA – A KIRÁLYFI ÉS TÜNDÉRLÁNY TALÁLKOZÁSA A FA ALATT: 

[…] 

Aranyszínű haja földig terjedt vala, 
Étszaki időn is ugyan fénlik vala, 
Nyoszolya nagy részét árnyékával tartja, 
Fénlik gyenge testén testszínű ruhája. 

Termete szép karcsú, magas állapotja, 
Fejér az ő teste, mint hattyúnak tolla, 
Istenasszony módra termett ábrázatja, 
Gyenge, ékes, lassú zengedező szava. 

Ifjú felgerjedvén karját felemelé, 
Hozzája szorítván leányt megölelé, 
Kitől ő magát is leány nem kímélé, 
Mert ő is az ifjat igen megkedvelé. 

Gyönyörű csókokat ajakok nem unnak, 
Ölelgetésekkel karjok nem fáradnak, 
Nagy gyönyörűségben mind az ketten vannak, 
Így szóla királyfi ím, az szép leánynak: 

"Kegyes tekintetű én édes szerelmem, 
Víg kedvű, szép, vidám szívem, édes lelkem, 
Ennyi munkát tőled én hogy érdemlettem? 
Mit kívánsz én tőlem, én édes szerelmem? 

Nálad nélkül, higgyed nem lészen életem, 
El ne hagyjon engem kegyes voltod, kérem, 
Az halálra érted hogy ne vessem fejem, 
Ha személyem tetszik, légy én feleségem." 

"Szívemnek virága - az leány is szóla -, 
Szép ékes rózsaszál, kit ajakam csókol, 
Szép fejér, gyenge test, kit kezem tapogat, 
Gyönyörű szép beszéd, kit két fülem hallgat, 

Mit tusakodjam már az szerelem ellen, 
Ha csak hozzád vagyon, szívem, minden 
kedvem? 
Nálad nélkül nincsen énnékem örömem, 
Tied vagyok, szívem, ihon az jobb kezem." 

Mint mágneskő vasat hozzája szorítja, 
Így gyenge testeket ők egyben szoríták, 
Így ő szerelmeket egymáshoz mutaták, 
Sok szívem lelkemet egymásnak mondának. 

Végre szép Árgirus az leánynak szóla, 
Venus játékára hajlani kívánna, 
Gyenge lágy ruháját kezében szorítá, 
Az leány az ellen ilyen szókat szóla: 

"Én édes szerelmem, fogadjad meg szómat, 
Abból még nem közlöm véled én magamat, 
Mert ha azt meglátják, mondnak ránk 
szitkokat, 
Hagyj békét, szerelmem, ereszd el ruhámat. 

Lám tevéled közlök minden játékokat, 
Ölelgetéseket, gyönyörű csókokat, 
Kedved szerint való apolgatásokat, 
Ezzel elégedjünk, tűrtessük magunkat." 

Szép Árgirus néki ezképpen felele: 
Hozzá nagy szerelmét ő addig nem hinné, 
Mert abból tetszik meg szerelem gyümölcse. 
"Mi nem lészen, szívem, az kissebbségünkre. 

Vallyon s ha virradtig mi itt elalszunk, 
Atyám szolgáitól ha itt találtatunk, 
Elhiszik-é, hogy mi az nélkül mulattunk, 
Főképpen hogy ilyen szerelmesek vagyunk? 

Emberi látástól mi semmit ne féljünk, 
Mert nagy magas kőkert vagyon mi 
környülünk, 
Erős kapu, az kin reggel kell kimennünk, 
Az felől lehetünk mi bátorságosok." 

Leány meg felele: "Édes szép virágom, 
Serkengető, híves, nedves szép harmatom. 
Én tetőled magam de hogy tagadhatom? 
Vérem kiontását tőled én nem szánom. 

Tied vagyok ámbár, szabad légy énvelem, 
Többet már nem szólok akaratod ellen, 
Mert énnékem sincsen kívánságom ellen, 
Nékem is nem kedvez az gonosz szerelem." 

Venusnak szerelmes szép játéka után 
Magukat mindketten az álomnak adák, 
Nem sok idő múlva ottan megvirrada, 
Az király felkele, kijöve az ajtón.  

[…] 
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ÁRGIRUS SZÉPHISTÓRIÁJA – A TÖRTÉNET BOLDOG BEFEJEZÉSE: 

[…] 

Sok vigasság után kertből kijövének, 
Örömében szerze* gazdag lakodalmat, 
Hozzája hasonló tündérasszonyokat 
Házához hívata, kikkel vigadának. 

Mikoron mindnyájan asztalnál volnának, 
Senki nem bánkódik, mindnyájan vigadnak, 
Egy nagy bánat éré szívét Árgirusnak, 
Szemben ülvén az szép leány mátkájának. 

Az vigasság közben őtet arcul csapá, 
Az lány nem szóla, csak fejét lehajtá, 
Ismét vigasságban ő magát foglalá, 
Másodszor is ifjú leányt arcul csapá. 

Asszony barátitól ugyan megszégyenlé, 
De mégis nem szóla, csak fővel tekeré, 
Harmadszor is ifjú leányt arcul üté, 
Néki így felele, tovább nem tűrheté: 

"Te Árgirus, azért fáradtál-é értem, 
Hogy vendégeim előtt így gyalázz meg engem? 
Szégyennel illessed én királyi fejem? 
Mondjad okát mostan énnékem, édesem." 

Az leánynak szeme könyvben forog vala, 
Árgirus is rajta úgy kesereg vala, 
Szép ékes beszéddel néki így szól vala: 
"Majd meg mondom okát, szívem, hallgass 
reá: 

Atyámat, anyámat éretted elhagytam, 
Gazdag országomtól nagy messze távoztam, 
Az te szerelmedért nagy messze bujdostam, 
Veszedelmes helyen nagy sokat forgottam. 

Mikor már házadhoz közel jöttem volna, 
Három szép szűzleány előmben jött vala, 
Kik felőlem néked jó hírt mondnak vala, 
De te mind az hármat arcul csaptad vala. 

Az mely lehetetlen dolognak azt vélted, 
Hogy én jelen lennék akkor teelőtted, 
Mindaddig, az míglen nem láttál engemet, 
Negyedszer úgy jövél látni személyemet, 

Olyan lehetetlen dolognak én vélem, 
Hogy megharagudnál, immár nem ítélem, 
Tudom, hogy egyaránt gyötör az szerelem, 
Semmi haragodat ebből nem remélem." 

Monda a szép leány: "Árgire, szerelmem, 
Most látom, gonoszból hogy nem ütél engem, 
Ezzel nem kisebbül az én emberségem, 
Sőt inkább öregbül az én tisztességem. 

Nagy szép szeretettel élének egymással, 
Sok bujdosás után szép nyugodalommal, 
Az sok bánat után jeles vigasságban, 
Senkitől nem félnek, vannak bátorságban. 

Nincs már Árgirusnak semmi fáradsága, 
Ennyi bujdosását csak semminek tartja, 
Mert az mit kívánt volt, már ölében tartja, 
Az mikor kívánja, szintén akkor látja. 

Az tündérleánynak sem búsong már szíve 
Helyén vagyon immár bujdosó elméje, 
Minden bánatjának vagyon immár vége, 
Ez históriának is légyen immár 

                    Vége 

 

  

 

 

 

* Értsd: a tündérlány megszervezte a lakodalmat.   
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Látomás az élet értelméről 

 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY: CSONGOR ÉS TÜNDE  

ꝏ A lírai-filozofikus dráma több okból is különösen nehéz olvasmány egy mai diáknak. Vörösmarty 

költői nyelvét erősen inspirálta a nemrég tetőző nyelvújítási mozgalom, a szöveg tobzódik a nyelvi 

leleményekben, a változatos tájnyelvi kifejezésekben, romantikusan izzó, szóképeket halmozó 

részletekben. Egyes részletek nyelvi sűrűsége versolvasói koncentrációt, figyelmet igényel, miközben 

gyakran van szükség lábjegyzetekre, szómagyarázatokra is.  

ꝏ A nyelvi nehézségek mellett az sem könnyíti meg az olvasást, hogy a drámai cselekmény bonyolult, 

szerteágazó, tele van motiválatlannak látszó, előkészítés nélküli, váratlan elemekkel. A vándorló 

hősök útjuk során újabb és újabb helyzetekbe kerülnek, amelyek nem nyilvánvalóan vagy alig 

kapcsolódnak a fő konfliktushoz. A szereplők motivációi gyakran homályosak, tetteik pedig nem 

egyszer ironikus fényt vetnek rájuk, ami eltávolítja, elidegeníti őket a megszokott mesei figuráktól.  

ꝏ A középiskolai tananyag a Csongor és Tündével kapcsolatban főleg a műfajiságot (ezen belül a 

drámai költemény és a kétszintes dráma fogalmát), a szerkezeti körkörösséget, az allegorikus és 

archetipikus szereplőket, a tükördramaturgiát és a szimbolikus motívumok sorát (kert, fa, gyümölcs, 

út, vándorlás, hármasság, éj, napszakok, álom) emeli ki. Emellett természetesen alapvető téma 

Csongor boldogságkeresésének, a bemutatott boldogságlehetőségek közötti választásának és végül a 

mű befejezésének az értelmezése – ez utóbbi szempontsor felől az irodalomtörténeti ismeretek iránt 

kevésbé lelkesedő tizenéves diákok is jó eséllyel megnyerhetők a műnek.  

ꝏ 

A következőkben egy 45 perces bevezető tanórára javaslunk egy feladatsort, amelynek elvégzése 

során a diákok Vörösmarty nyelvezetébe egyelőre csak belekóstolva, játékosan, kreatívan, a 

képzeletüket mozgósítva teremtenek kapcsolatot a 19. századi mű és a ma világa – a saját világuk – 

között.   

Cél, hogy a Csongor és Tünde kortárs adaptációjában a tizenévesek felismerjék a saját 

életproblémáikat, és cél az is, hogy – akár ennek köszönhetően – minél nagyobb érdeklődéssel, 

nyitottan forduljanak Vörösmarty különleges, titkokkal teli, költészetbe és filozófiába ágyazott 

meséjéhez. 
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Csongor, Tünde és a többiek: itt és most  

  

          Az osztályban nyolc csoport foglalkozik nyolc szereplővel/szereplőcsoporttal. 

Minden csoport kap egy-egy idézetkártyát. A kártyán levő szereplő nevét a csoport kiírja jól 

látható módon az asztalára. 

A csoportok feladata azonos: A kapott idézetből kiindulva képzeljétek el, teremtsétek meg a 

szereplő(k) mai világban élő változatát! Bátran alkossátok meg a karakter(eke)t és töltsetek 

ki róla/róluk egy-egy adatlapot! A három vándorhoz külön-külön készüljön adatlap, az 

ördögfiak lehetnek egyformák, így nekik elég egy közös is. (Az adatlap(ok) adatait minden 

csoporttag írja le magának.) 

 

A női szereplőkkel foglalkozó 
négy csoport:  
 
         TÜNDE           ILMA  

         LEDÉR             MIRÍGY 
 

 A férfi szereplőkkel 
foglalkozó négy csoport: 
 
     CSONGOR      BALGA  

     VÁNDOROK   ÖRDÖGFIAK 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ADATLAP 

NÉV   ______________________________________ 

ÉLETKOR  ______________________________________ 

CSALÁDI ÁLLAPOT  ______________________________________ 

FOGLALKOZÁS  ______________________________________ 

LAKÁS     ______________________________________ 

HOBBI   ______________________________________ 

TERVEK    ______________________________________ 

BARÁTOK   ______________________________________ 

JÓ TULAJDONSÁG   ______________________________________ 

ROSSZ TULAJDONSÁG  ______________________________________ 
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IDÉZETKÁRTYÁK 

 

TÜNDE 

„[…] Messze honból, 
Látod, mily hiába járok. 
E kies fát mily hiába 
Ültetém vad föld porába, 
Kedvesemre nem találok. 
A fa kincseket terem, 
A fő kincs, a szerelem, 
Szép világa álmaimnak, 
Mellyek e vidékre vonnak, 
Ah, az rajta nem terem.” 

ILMA  

„Itt nekem férjem maradt, 
Akit Balgának neveznek. 
Ollyan istenverte had 
Nincs talán a fél világon. 
Szomja, éhe mondhatatlan.” 

„Férfihoz nem szólni lánynak! 
Szörnyüség az.” 

„Ah ne, ah nem, Balga lelkem, 
Hát te vagy, te olly alant? […] 
Oh! A lelkem hogy szeret, 
Csókot kér, nem kenyeret” 
 

 
LEDÉR  

„Egy setétlő kis teremben 
A pokolmécs pillogása, 
Bűnös ajkak suttogása 
Elboríták lelkemet. 
Elpirultam, és nem látszott, 
Visszavágytam, nem bocsáttak, 
Vagy bocsáttak, s nem jöhettem, 
Nem kivántam jőni már. 
Hév kar ége vállamon, 
S a merész, az áruló csók 
Elcsattant tűzajkamon. 
S Oh, azóta, szörnyü élet! 
Oh, én elveszett leány, én! 
 

 
MIRÍGY  

„Hah, ott szunnyad a tündérleány. 
Dús aranyló hajzatja 
A szép ifjat elborítja, 
S boldogságot álmodik. 
Nem, nem, ezt nem nézhetem, 
A bosszú hajt, és kajánság, 
Szép hajában kárt teszek. 
[…] Megvan, megvan! E hajakkal 
Elborítom lányomat. 
Csongor lássa, s megcsalódjék, 
Karjain elandalodjék, 
S akkor én uralkodom.” 
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IDÉZETKÁRTYÁK 

 

CSONGOR 

„Minden országot bejártam, 
Minden messze tartományt, 
S aki álmaimban él, 
A dicsőt, az égi szépet 
Semmi földön nem találtam. 
Most, mint elkapott levél, 
Kit süvöltve hord a szél, 
Nyugtalan vagyok magamban, 
Örömemben, bánatomban, 
S lelkem vágy szárnyára kél.” 

BALGA 

„Udvarodnál egy leány volt, 
Böske néven, akit ösmersz; 
Ezt én eljegyeztem immár, 
S most egyszerre szárnya nőtt, 
Mint az ájtatos közönség 
A faképnél a papot,  
Itt felejtett, itt hagyott.” 

„Hát én mindig éh legyek, 
S untalan csak szomjuhozzam? 
És e gyomrot, és a torkot 
Csak bolonddá tartogassam?” 
 
(Csongor: Balga, hallod, Böske híved 
Ilma már, nem Böske többé; 
S Tündérhonba költözött.) 
 

 
VÁNDOROK 

Kalmár: 
„[…] a félvilág 
Kincsét zsebemben hordozom. 
[…] Itt van zsebemben a tündérvilág” 

Fejedelem: 
„Tündérhon ott van, ahol én vagyok. 
jer, légy vitézem! Nem tetszik? De menj bár. 
Ha feltalálod, meghódíttatom,  
S rabságra fűzöm minden emberét.” 

Tudós: 
„[…] És ezért  
Fáradtam annyit éjimen s naponnan, 
Hogy azt mondhassam, semmit sem tudok! 
És mégis ezt a nemtudást nem adnám 
Egész hadért, mely, hogy tud, azt hiszi.” 
 

 
ÖRDÖGFIAK 

Berreh:  
„Hallod? Üsd, míg benne tart.” 

Duzzog:  
„Bélevő te, megharaplak.” 

Kurrah:  
„Béka, csitt! Vagy hasba rúglak. – 
Halld meg, és itélj felőlünk: 
Árva gyermekek vagyunk, 
Bocskor, ostor és palást 
Örökünk, s egy birtokunk.” 

[…] 

„Tudd meg hát, és vessz, az ördög, 
aki bánthat, én vagyok.” 
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          Az adatlapok elkészítése után a női és a férfi szereplőkkel foglalkozó csoportok „három megy, 

egy marad” módszerrel osztják meg egymással az eredményeiket. A csoporttagok 

megszámozzák magukat: az egyes számú tag csoportvezetőként a helyén marad, a többiek 

különböző szomszéd csoportok asztalához ülnek át. Cél a teljes keveredés, de csak a 

nemeken belül, az ellentétes nemű figurákkal egyelőre senki nem ismerkedik meg!  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
              üzenetek 

 
 
              üzenetek 

 
 
 
 
 
 
 

 

Az új csoporttagok a magukkal hozott adatlapok segítségével bemutatják egymásnak az előző 

feladat során megalkotott karaktereket.  

Ezután megkapják és elolvassák az ellentétes nemű figurák idézetkártyáit.  

Minden csoport egy-egy üzenetet ír két különböző ellentétes nemű karakternek – mégpedig 

annak a szereplőnek a nevében, akit az egyes számú csoporttag mutatott be (és akinek a 

neve a csoport asztalára is ki van írva). Az üzenet bármelyik két ellentétes nemű szereplőnek 

szólhat. Tartalma egy kérés, kérdés, fenyegetés vagy ígéretet lehet.  

Az egyes számú csoporttag átviszi az üzeneteket azokhoz a csoportokhoz, akiknek az asztalán 

a címzettek neve szerepel. 

A csoportok ezután a saját szereplőjük nevében megválaszolják az üzeneteket. 

 

A játék a kapott üzenetek és a rájuk adott válaszok felolvasásával ér véget. 
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Tanári háttérinformációk  

 

Kalandos mese a 16. századból 

A klasszikus mű forrásával, előképével azért érdemes foglalkozni, hogy a gyerekek számára világossá 

váljon: természetes az átjárás a lektűrök és az úgynevezett „magas” irodalom között, és természetes 

az is, hogy a történetek átalakulva bukkanhatnak fel újra meg újra. Vörösmarty ugyanúgy szabadon 

használta Gergei Alberttől származó forrását, ahogy Szabó Borbála az ő szövegét. 

A két részletről: 

1.) Árgirus és a tündér találkozásának leírását – népszerűségre, szórakoztatásra törekvő műtől nem 

meglepő módon – áthatja az erotika. A részletben a szerelmesek nyíltan beszélnek testi 

együttlétükről, arról, hogy beérjék-e simogatásokkal és csókokkal, vagy teljes szexuális aktus is 

történhet-e közöttük. Rövid tanakodás után az utóbbit választják, ami megfelel a helyszín (kert, fa) 

biblikus eredetű szimbolikájának. A széphistória tehát problémátlan egyenességgel kezeli, és a 

szerelmi érzés magától értetődő velejárójának tekinti a szexualitást.  

Vörösmarty művében ezzel szemben feltűnően bonyolulttá válik a helyzet: 1) Tünde az alvó Csongor 

mellé fekszik le a fa alatt, akivel ébredésük után kölcsönösen elpanaszolják egymásnak, hogy nem 

volt még részük a szerelmi gyönyörökben („illetetlen ajkaiddal […] még nem játszhatott szerelmem”, 

„még nem ízlett csókjaidtól elszakasztom szívemet”), 2) a szerelem és az élet felvállalt testisége 

leválik a címszereplőkről, Ilma és Balga alakjával a szerző egy külön párost alkot a képviseletére, 3) 

Ledér révén a szexualitás szégyenletes (Mirígy szava szerint „utált”) természete is szerepet kap, 4) a 

cselekmény szintje helyett költői képek, metaforák sokaságában szabadul el az érzékiségről, 

termékenységről, vágyakról és ösztönökről szóló beszéd.  

Szabó Borbála darabja megtartja és a mai kamaszlét dilemmáiként láttatja Vörösmarty többszintű 

problémafelvetését. Az elődtörténetekhez képest definiálatlan marad, hogy szexuális értelemben mi 

történik vagy nem történik az első találkozáskor. A virtuális világból érkező Tünde ébreszti Csongort, 

a fiatalok „egymásba feledkeznek”, majd Tünde hirtelen irányt vált, és mesélni kezdene saját 

világáról (tehát önmagáról) – Csongor eközben alszik el. A romantika tágra nyitott lelki kozmosza és a 

testi lét „alanti” besoroltsága könnyen megtalálja a helyét és új értelmezését a modern dráma fiatal 

szereplőinek testi-lelki önkeresésében, a virtuális világ valóságként történő megélésében.  

2.) A széphistória befejezését már csak a meglepetés miatt is érdemes elolvasni. A menyasszonyát 

pofozó Árgirus és a megszégyenülten hallgató, majd vőlegényének behódoló tündér jelenete alapján 

szóba kerülhet az osztályban, hogyan változott idővel a férfi-nő viszony ábrázolása és a fizikai 

agresszió elfogadottsága (ld. Ilma beszámolója Balgával való házasságáról: „Első nap már verni 

kezdett”).  
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Csongor, Tünde és a többiek: itt és most 

A feladat akkor éri el a célját, ha az idézetek olvasása, megértése után a diákok nagy fantáziával, 

szabadsággal alkotják meg a modern karaktereket. A kiindulópontok (Tünde szerelemre vágyik, Ilma 

elhagyta a férjét, Ledér bukott lány, Mirígy féltékeny és ártani akar a szerelmes lánynak, Csongor az 

álmait kergeti, a nagyevő Balgát elhagyta a párja, a három vándor három különböző eszményben 

hisz, közülük a tudós eszménye ellentmondásos, az ördögfiak társadalmon kívüliek) megértése után 

csak képzelőerő kérdése, hogy milyen figurákról szólnak majd a kitöltött adatlapok. Az üzenetek és a 

rájuk adott válaszok pedig lehetséges kapcsolatokat, konfliktusokat is felvázolhatnak a maivá tett 

szereplők között. 

A rövid idézetek elolvasásával a diákok első benyomásokat szereznek Vörösmarty szövegéről, majd 

maguk is egy ahhoz hasonló gondolatkísérlet részeseivé válnak, amilyet a modern környezetbe 

ültetett adaptáció szerzője végzett el – igen nagy alapossággal. Ha a mai változatban a diákok a saját 

világukat, személyes életproblémáikat, kérdéseiket ismerik fel, akkor – remélhetőleg – megnő a 

klasszikus mű vonzereje is. Szabó Borbála drámája és a belőle készült kortárs színpadi változat az 

önértéként túl tehát abban is segít, hogy a mai tizenéves nemzedék könnyebben megközelítse 

Vörösmarty bonyolult, de annál izgalmasabb konstrukcióját. A megfelelések visszakeresése, 

beazonosítása pedig játékos nyomozási feladat lehet az osztályban – akár csoportok közötti verseny 

formájában is. 

 

 Megoldási ötletek a következő két oldal áttekintő táblázataiban 
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Párhuzamos motívumok  

 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 
 

Szabó Borbála: Kerengők 

 
Többszintű világ:  
   ● a tapasztalati valóságon túl: Tündérország, Éj, 

varázseszközök, jósló kút 
 
   ● a tapasztalati világ szintje: kereső, bolyongó 

emberek 
 
  ● a rontó erők: Mirígy, ördögfiak (ez utóbbiak nem 

csak gonosz célok szolgálatába állíthatók) 
 

 
 

● a tapasztalati valóságon túl: virtuális valóság (WoW, 
Fairyland,* mobil), varázseszközök, Károlyi kerti kút 

 
● a valódi világ: kereső, bolyongó emberek 
 
 
● a rontó erők: Mirigy (a kisiklott anyafigura) és a 

hozzá kötődő ötvenes, lepukkant férfialakok 

 
Tükördramaturgia: 
   ● a királyfi – tündérlány páros: emelkedettség, 

bonyolult lelki vágyak 
   ● szolga státuszú szereplők (Balga, Ilma), testiség 

képviselete 

 
 
● lelkileg cizelláltabb szereplők: Csongor / Tünde 
 
● a világot egyszerűbben látó páros, egyúttal a 

„realitás” képviselői  
 

 
Válaszutak: 
   ● a hármas út vidéke 
 
   ● a három vándor: Kalmár, Fejedelem, Tudós 

 
 
● a Tesla nevű szórakozóhely: jele a ’T’, ami a hármas 

út vizuális jeleként is működik 
● a szórakozóhelyen felbukkanó Kalmár pénzőrült, a 

Fejedelem a hatalom és az ismertség megszállottja, 
a Tudós pedig egy elvérzett bölcsészfigura 

 

 
Körkörös szerkezet: 
   ● egy jelképes nap: éj (kert) – hajnal (labirintus 

palotával) – dél (kert, Mirígy tevékenykedésének 
színhelyei) – éj (kert) 

 
 
● egy jelképes nap: éj (Csongor szobája) – hajnal 

(házibuli, csatangolás) – dél (Károlyi kert) – éj 
(Csongor szobája)* 

● a cím (Kerengők) egyszerre utal a szerkezet 
körkörösségére és a cselekményben meghatározó, 
egymást kereső-kergető bolyongásra 

 

  

 

 

 

 

 

 

* Fairyland (Tünde virtuális világa), illetve a Csongor szobájában játszódó, darab végi jelenet a Tünde 

címet viselő második felvonás része, így a beavató színházi verzióban nem jelenik meg.
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Párhuzamos cselekményvázlatok – beavató színházi változat 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde Szabó Borbála: Kerengők 

1. felvonás 
Kert, tündérfa alatt 
Csongor és Mirígy találkozása. Tünde és Ilma a 
kertben. Csongor és Tünde búcsúja.  
Helyszín: Sík, hármas út 
Az ördögfiak élelmet keresnek. Tünde és Ilma jelet 
hagynak. Az ördögfiak és Mirígy konfliktusa. 

2. felvonás 
Hármas út 
Csongor találkozik a három vándorral. Csongor 
felfogadja Balgát. Az ördögfiak vitája az örökség körül.  

 
3. felvonás 

Sík, messze a Hajnal palotája 
Csongor és Balga találkozik az elfátyolozott lányokkal. 
Mirígy szövetsége Kurrahhal. Mirigy megbízza Ledért 
Csongor elcsábításával. 
 

4. felvonás 
Mirígy udvara 
Balga enni vágyik, Dimitri boltossal beszél. Kurrah 
bezárja Balgát, és a helyébe áll.  
Mirígy háza 
Ledér várja Csongort 
Kert 
Kurrah Balga képében elintézi, hogy Csongor aludjon 
a szerelemre szánt déli órán. Tünde ezért hiába jön. 
Kurrah Ilmának teszi a szépet.  
Mirígy háza 
Ledér Csongor helyett Balgával találkozik, de 
észreveszi a tévedést és elmegy. Mirígy kudarcát a 
föld alól is nevetik.  
Barlang, kút 
Mirígy a jóserejű kutat is megbűvöli: először Tünde és 
Ilma, majd Csongor és Balga is személyre szóló 
látomás áldozataivá válik.  

5. felvonás 
Kietlen táj 
Tünde és Ilma meghallgatják az Éj szavait.  
Hármas út vidéke 
Csongor és Balga reménytelenül kergeti vágyait. A 
három vándor életének kudarca.  
Elvadult kert 
Tünde újjáéleszti a fát, nemtőket bíz meg az 
őrzésével. A nemtők Mirígy érkezésekor 
elmenekülnek. Az ördögfiak megkötözik Mirígyet, 
majd Tünde megbízásából megkötözik az érkező 
Csongort is, aki elalszik. Balga és Ilma kibékül. Az 
elfátyolozott Tünde felébreszti és választás elé állítja 
Csongort. Tünde felfedi magát, közös választásuk a 
szerelem. 

1. felvonás: Csongor 
Csongor szobája, számítógép előtt 
Csongor és Balga (skype-on) WoW-ot játszanak, 
beszélgetnek. Mirigy, Csongor anyja időnként bejön. 
Három ötvenes, lepukkant pasi (az ördögfiak) 
Mirigyen lóg. Balga a Teslába készül barátnőjével, 
Ilmával. Tünde megjelenik a monitoron, majd 
valóságban is. Tünde problémázik, közben Ilma is itt 
terem. A lányok elmennek. Csongor szintén. 
Utca 
Az ördögfiak huzakodnak. 
Tesla 
T (Tesla) =hármasút. Találkozás a három vándorral. 
Balga kivan, mert Ilma sms-ben szakított vele: 
tündérnek állt.  
Házibuli, hajnali 2 óra körül 
Mirigy és az ördögfiak is a buliban ólálkodnak. 
Csongor és Balga látja a két lefátyolozva táncoló 
lányt.  
Másik szoba a buliban 
Ledér a kalmárral fetreng. Mirigy Ledért Csongorra 
akarja uszítani.  
Kajálda a Múzeum körúton, sötét hajnal 
Csongor és az éhes Balga együtt kóborol. Mirigy 
felszolgálóként pattan eléjük. Kurrah Mirigy 
megbízásából egy kocsiba zárja Balgát.  
A Károlyi kert különböző pontjai, padok 
Mirigy ledért győzködi. Máshol Csongor eszeget a 
Balgát helyettesítő Kurrahhal, aki elintézi, hogy 
Csongor elaludjon. Ébredése után Csongor rájön, 
hogy Kurrah rászedte. Megint máshol Ledér hevíti 
Balgát, majd (felismerve a tévedést) lelép. Csongor és 
Balga újra együtt. 
Károlyi kert, szökőkút 
Mirigy hajléktalannak öltözve jósol Csongornak. 
Csongor beindul a kútból kiemelkedő Ledérre.  
Szabadság-híd 
Csongor, Ledér és Balga sétálnak. Csongor kiábrándult 
a lányból. A három vándor vízbe ugrik a hídról. 
Minden reménytelen… 

2. felvonás: Tünde 
/… / 
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Kitekintő – Vörösmarty és a reformkori magyar színház 

 

 

 
 
Várszínház  
 
Buda első állandó színházát a karmelita 
templomból alakították ki a 18. század végén. 
Sokáig hol német, hol magyar társulatok 
játszóhelye volt, míg 1870-ben Buda városa 
határozattal be nem tiltotta a német nyelvű 
előadásokat. 
 

 

 
 
Vörösmarty Mihály 
 
1819-től kísérletezett drámaírással. Elméleti 
töredékek (1837) című tanulmánya a magyar 
romantika átfogó dramaturgiája. A Nemzeti 
Színház drámabíráló bizottságának tagja volt, 
több Shakespeare-drámát is lefordított. 
 

 

Nemzeti Színház  
 
1837-ben Vörösmarty Mihály Árpád ébredése 
című drámájával nyitotta meg kapuit a Pesti 
Magyar Színház, amely 1840-től Nemzeti 
Színházként működött. 

 

 
 
 
Csongor és Tünde  
 
Vörösmartynak szoros kapcsolata alakul ki a 
magyar színjátszással: számos eredeti magyar 
drámát írt a budai Várszínház színészeinek, 
illetve a Pesti Magyar Színháznak. Az elkészült 
drámák egy-egy sikeres német darab 
ellenében születtek, hogy a magyar színház 
eredeti művet tűzhessen műsorára. 
A Csongor és Tünde ősbemutatójára azonban 
csak jóval később, 1879-ben került sor. 
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Az oktatási segédlet az Átrium Film-Színházban megvalósuló Átrium NézőKépző című programsorozat 

keretében készült. 

A sorozat részei: 

1) Egyiptom és vizuális művészetek 

2) Amerika felfedezése és filmművészet 

3) Reformkor és színház 

4) Huszadik század és zene 

+1 angol nyelvű improvizációs színház 

 

 

Az oktatási segédletet készítette: 

Hudáky Rita 

Fotók az előadás próbáiról: 

Dohy Balázs 

 

További információk és jelentkezés a programokra: 

email cím: nezokepzo.atrium@gmail.com 

telefon: +36202683167 
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