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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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A jól ismert népmese újraértelmezésére, újrafelfedezésére invitálja nézőit a Budapest 

Bábszínház előadása. A szöveg, a látvány és a zene által megteremtett varázsos, 

mitikus-mesei világban játszódó történet képes a különböző életkorú gyerekek és a 

felnőttek megszólítására is. 

A szöveg a modern költői nyelv és a mágikus szóvarázs lehetőségeit ötvözi. 

A látványtervezők által megálmodott letisztult, stilizált tér, a jelmezek és eszközök 

jelentésrendje megmozgatja a fantáziát és megteremti a hős világok közti 

utazásának kereteit. 

Az élő zene, a hang varázsereje állandó kísérő, utastárs a humoros, izgalmas vagy 

éppen költői jelenetek során.  

► Adatok: 

Korosztály: az előadást 6 éves kortól érthetik, élvezhetik a gyerekek. A rendezés 

művészi megoldásai és a tantervi kapcsolódások alapján a darab alsó és felső 

tagozatban egyaránt alkalmas iskolai feldolgozásra; különösen sok kapcsolódási 

pont található a kerettantervek szerinti ötödik-hatodik évfolyamos tananyaggal. 

Szöveg: Szálinger Balázs 

Látvány: Árvai Györgyi, Szűcs Edit 

Zene: Kovács Márton 

Mozgás: Hegymegi Máté 

Rendező: Veres András 

Az előadás időtartama: 110 perc (egy szünettel) 

Bemutató: 2013. március 10. 

Az előadás helyszíne: Színházterem 

FEHÉRLÓFIA A BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZBAN 
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A Fehérlófia az egyik legismertebb, legnépszerűbb és legtöbb változatban élő mese, 

amelyet az iskolások általában Arany László feldolgozásában olvasnak. A gyerekek 

az alsó tagozatban már megismerkednek néhány mesei műfajjal, köztük a Fehérlófia 

által képviselt varázsmesével (vagy hősmesével, tündérmesével), majd ötödik 

osztályban kezdik el megfigyelni, azonosítani a mesetípusokat, a jellemző mesei 

motívumokat, nyelvi fordulatokat.  

 

A kerettantervekben ötödik-hatodik évfolyamon szerepelő, a mesékkel kapcsolatos 

ismeretek közül az alábbiak taníthatók a Fehérlófia alapján:  

► Műfaji sajátosságok, a mesei hősök előtt álló kihívások, próbatételek, a 

megküzdés, a mesei igazságtétel, a valószerűség és a fantasztikum, az erkölcsi 

értékek és a hozzájuk kapcsolódó magatartásminták.  

► A mesék jellegzetes nyelvi megalkotottsága, a visszatérő formulák, a hétköznapi 

nyelv és a mese nyelvének különbségei. 

► A mesei szerkezethez tartozó ismétlődések, fokozásos technikák. 

 

A műfaji sajátosságok tanulásakor nem definíciószerű ismereteket várunk a 

gyerekektől, hanem a mesékkel kapcsolatos tapasztalataik elmélyülését. Cél, hogy a 

gyerekek életkoruknak megfelelően a számukra fontos kérdésekre kapjanak választ, 

ezért a mesehősök történetében jelentkező problémákat, feladatokat, morális 

kihívásokat, próbatételeket dramatikus játékok, viták, kreatív tevékenységek 

segítségével dolgozzuk fel.  

 

► Interneten elérhető a Vissza a meséhez! című tanulói munkatankönyv és a hozzá 

tartozó tanári útmutató, amely a Fehérlófia mese részletes feldolgozását tartalmazza. 

Fejlesztői: Fekete Gabriella, Juhász Orsolya, Molnár Cecília, Rung András 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/  

 

KOROSZTÁLY, ISMERETEK, FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/
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A színházlátogatás előtti óra célja, hogy felkeltse a gyerekek kíváncsiságát, és így 

nyitottabbá, érzékenyebbé tegye őket. Felső tagozatosokkal (különösen, ha ismerik a 

mesét) előkészítés nélkül is bele lehet vágni a szerepjátékra, ötletelésre építő 

műsorfüzetes feladatba (10. oldal), de kisebb gyerekekkel előfordulhat, hogy nem 

tagolják elemeire, nem értelmezik, csupán egy dallamos halandzsaszóként érzékelik 

a szokatlanul csengő címet.  

Az első feladatok tehát elsősorban a kisebb vagy a mesét nem ismerő csoportoknak 

szólnak. A gyerekeknek minden feladaton érdemes párban vagy csoportban 

dolgozniuk, hogy megbeszélhessék az ötleteiket, és a közös feladatellenőrzéskor 

magabiztosabban érvelhessenek a megoldási javaslataik mellett. 

ÖTLETEK A SZÍNHÁZLÁTOGATÁST ELŐKÉSZÍTŐ ÓRÁRA 
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Feladat: Rendezzétek három csoportba az Arany László népmesegyűjtéséből 

származó címeket! Milyen csoportokat sikerült létrehoznotok? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vak király 

Pancimanci 

A veres tehén 

Az őzike 

Ráadó és Anyicska 

A vadgalamb és a szarka 

Fehérlófia 

A tündérkisasszony és a cigányleány 

A szomorú királykisasszony 

 

A cím  
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Hogyan kaphatta a nevét Fehérlófia? Mit árul el róla a neve? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Arany László meséjében a vándorútra induló Fehérlófia találkozik három különös 

alakkal, akik egészen másféle nevet viselnek, mint ő. 

 

Kössétek össze egy-egy azonos színű ceruzával a három összekevert mondatot, és 

egészítsétek ki a hiányos szavakat, hogy megtudjátok, kikkel találkozik Fehérlófia! 

 

 

 
 
 
Egyszer egy 
emberhez ért, 

ki a fákat 
 
 
ki a vasat 
 
 
ki a követ 

úgy morzsolta, 
 
 
úgy nyűtte, 
 
 
úgy gyúrta, 

mint más a kenyeret. 
 
 
mint más a tésztát. 
 
 
mint más a kendert. 

 
 
 
Őt hívták 

Kőmorzsolónak. 
 
 
Fa…………nek. 
 
 
Vas……….nak. 

 

 

 

Hogyan kapták a nevüket az új ismerősök? Mit árul el róluk a nevük? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vajon milyen sorrendben találkozik velük Fehérlófia? Írjátok a számok mellé a 

neveket! (Tipp: Ha bizonytalanok vagytok, oldjátok meg először a következő 

feladatot, és utána térjetek vissza erre!) 

 

  1. ……………………..       2.    ……………………..      3.     …………………….. 

A főhős és találkozásai 
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A mesehős a további kalandok során egy különös vidékre, a „másvilágba” jut. 

Vándorlása során háromféle vidéket lát, ahol három különböző sárkány lakik. Milyen 

sorrendben pillantja meg a tájakat? Kössétek össze a sorszámokat az egyes 

vidékekkel és uraikkal! 

 

 

   
1. 

2. 

3. 

vár aranymezővel, aranyerdővel körülvéve 

vár rézmezővel, rézerdővel körülvéve 

vár ezüstmezővel, ezüsterdővel körülvéve 

háromfejű sárkány  

tizenkét fejű sárkány  

hatfejű sárkány  

 

Miért nem keverheti össze a mesemondó a tájakat és a sárkányokat? Mi határozza 

meg a sorrendet? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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A feladatok bevezetése: 

A tanár vagy tanító beviszi az osztályba a Bábszínház műsorfüzetét, és elmondja a 

gyerekeknek, hogy az idei (2014/15) szezonban a színház fotósa a főváros egy-egy 

érdekes, izgalmas helyszínét választotta ki a bábszínészek és a bábok 

lefényképezésére.  

 

► Ötletelő játék 

Tegyük fel, hogy a fotós még nem döntötte el, hol fényképezze le a Fehérlófia című 

előadás főszereplőjét és kedvenc bábját. Az előző feladatokból már tudják a 

gyerekek, honnan kapta nevét a vándorló főhős, és a rá váró kalandokról is lehetnek 

sejtéseik.  

Feladat: Segítsetek a fotósnak helyszínt találni! Javasoljatok általatok jól ismert, 

valódi helyeket, vagy csak meséljétek el, milyennek tartanátok az alkalmas helyszínt!  

Kép a műsorfüzetben 
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► Szerepjáték 

Néhány fővárosi intézményvezető hallott a Bábszínház fotósának feladatáról. Úgy 

gondolják, hogy jó reklámlehetőség lenne bekerülni a műsorfüzetbe.  

Feladat: Négyfős csoportokban fogtok dolgozni. Egyikőtök a fotós szerepét vállalja, a 

többiek az alábbi intézmények igazgatói lesznek: 

Kincsem Park (Budapest legnagyobb lóversenypályája) 

Fővárosi Állat- és Növénykert 

Fővárosi Nagycirkusz 

Az igazgatók egymás után (a sorrendről kiszámolással döntsetek!) próbálják 

meggyőzni a fotóst, hogy az ő intézményükben készüljön el a Fehérlófia 

főszereplőjét ábrázoló fénykép. Az igazgatók a képzeletükre támaszkodva bátran 

ecseteljék saját intézményük előnyeit! (Nem baj, ha a valóságban még nem láttátok 

ezeket a helyeket.) 

A fotós meghallgatja őket, kérdéseket tesz fel, majd dönt, és egyenként újabb 

beszélgetést kezdeményez az igazgatókkal, hogy udvariasan, a lehetőséget 

megköszönve tájékoztassa őket a döntéséről!  

A fotós nagyon kedves ember, nem szívesen mond nemet, ezért az elutasított 

intézmények számára is felajánl egy-egy ismert mesecímet, és megígéri, hogy a 

belőlük készülő előadáshoz majd az ő helyszíneiken készítenek felvételeket. 

► Képmesélés 

A tanár vagy tanító megkér egy önként vállalkozó gyereket, hogy jöjjön ki az osztály 

elé, vegye kezébe a műsorfüzetet vagy a jelen segédletből kinyomtatott képet, és 

mesélje el az osztálynak, mit lát rajta. A többiek az ő elbeszélése alapján 

megpróbálják lerajzolni a képet. Kérdezni – természetesen – lehet! 

A rajzolás végén a képmesélő megmutatja a képet a többieknek, hogy 

összehasonlíthassák a képzeletükben és a rajzaikon megjelent képekkel. 
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Szükséges eszközök: kinyomtatott sablonok + minden gyereknek 1 db A4-es méretű 

színes kartonlap, 10 db milton kapocs, olló 

 

Feladat: 

A sablonok alapján vágjátok ki színes kartonból a lovacska részeit és milton kapcsok 

segítségével rögzítsétek egymáshoz!  

Mozgatható lovacskabáb 
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Nézzétek meg együtt a futó lóról készült fényképsorozatot, és állítsátok be a 

lovacskabábokat a képeknek megfelelően, majd rakjátok sorba őket! Ne felejtsétek el 

ráírni a neveteket a saját bábotokra! 
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A cím: A gyerekek várhatóan felismerik, hogy minden cím az adott mese 

főszereplőjét (főszereplőit) nevezi meg, és talán külön csoportokba rendezik a 

tulajdonneveket (Pancimanci, Ráadó és Anyicska; Fehérlófia), a köznévi 

megnevezéseket (A vak király; A tündérkisasszony és a cigányleány; A szomorú 

királykisasszony) és az állatszereplőkre utaló címeket (A veres tehén; Az őzike; A 

vadgalamb és a szarka). Az is jó, ha másféle csoportosításokat találnak ki, lényeg, 

hogy indokolni tudják a saját halmazaikat. Amennyiben a gyerekeknek nem jut 

eszükbe a fentiek szerint megoldás, akkor a tanárnak érdemes ezt a csoportosítási 

lehetőséget is felvetni, hogy ráirányuljon a figyelem a beszélő nevekre és névadási 

lehetőségekre. 

A főhős és találkozásai: A feladat a szóösszetételek megfigyelésére ösztönöz, 

erősíti a nyelvi tudatosságot. A fokozás jelenségének definiálása nélkül tudatosítja a 

gyerekekben ezt a jellemző elbeszélői eszközt. Egyes csoportokban akár arról is 

lehet beszélgetni a feladat kapcsán, hogy míg Fehérlófia neve nem őt magát jellemzi 

elsősorban, hanem a szülőjét, addig első ismerősei saját magukról, saját 

képességeikről nyerték el a nevüket. A nagyobb gyerekek akár rezonálhatnak erre a 

különbségre, s vele arra a felvetésre, hogy Fehérlófiának önmaga megismerése, 

meghatározása érdekében van szüksége a kalandsorra! 

Kép a műsorfüzetben: Az ötletelés frontális munka, a gyerekek jelentkezés alapján 

a többieknek és a beszélgetést vezető tanárnak mondják el ötleteiket. A feladat a 

mesét ismerő és nem ismerő gyerekekkel egyaránt végezhető, a cím és az előző 

feladatok elég információt tartalmaznak. Nagyon jó, ha a indoklást is tudnak mondani 

a felvetéseikhez, például: Szerintem egy lovas szobrot kéne keresni a városban, mert 

a mesében is szerepel ló. Vagy: A kavicsos játszótéren el tudok képzelni egy 

kőmorzsolós képet. Stb.) A szerepjáték csoportmunkában történik, de a végén 

érdemes néhány ’fotós’ döntését és a hozzá tartozó indoklást közösen is 

meghallgatni. A képmesélés ismét frontális munka. A feladat nagyon nehéz is lehet, 

TANÁRI INFORMÁCIÓK AZ ELŐKÉSZÍTŐ FELADATSORHOZ 
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fontos a gyerekekben tudatosítani, hogy nem egyedül a képmesélőn, hanem a 

kérdezőkön is sok múlik. A lényeg itt nem a rajztechnika, hanem a verbális készség, 

a megfigyelés és a belső képalkotás fejlesztése –, az eredeti kép és a rajzok között 

természetszerűen nagy különbségek lesznek (már csak a fotó és a gyerekrajz műfaja 

okán is), ennek felismerése inkább vezessen nevetéshez, mint bármiféle 

csalódáshoz.  

Mozgatható lovacskabáb: A feladat célja, hogy a gyerekek Muybridge 

mozgásfázisokat ábrázoló fotósorozatának segítségével megismerkedjenek a ló 

mozgásával. A feladat előkészíti az előadásban látott ló mozgásának értelmezését. 

Miután minden gyerek elkészült a saját bábjával, közösen felragaszthatják őket az 

osztályterem falára vagy ablakára úgy, hogy a mozgásfázisok kiadják a Muybridge-

fotósorozaton látott sorrendet. A lovacskabábokat néhány hétig fent lehet hagyni, 

utána minden gyerek hazaviheti a sajátját. Akinek kedve van, készíthet másik színű 

kartonból farkat és sörényt is a bábhoz. Külön érdekesség lehet, ha a gyerekek 

megnézik Théodore Géricault Epsomi derby című 1821-ben készült képét is, 

amelyen látszik, hogyan gondolkodtak a ló mozgásáról, mielőtt Muybridge 

elkészítette volna híres fotósorozatát. 
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Térképrajzolás 

  A gyerekek csoportmunkában nagyméretű csomagolópapírokra készítsenek szép, 

rajzos térképeket Fehérlófia vándorútjáról. A térképeken szerepeljen:  

 

► a fa, amelynek a kérgét hántva Fehérlófia az erejét próbálja,  

► Fanyűvő, Kőmorzsoló és Vasgyúró lakhelye, 

► az erdő, ahol a barátok vadásznak és krumplit főznek, 

► az alvilágba vezető átjáró, 

► a három sárkány vára, 

► a griffmadár fészke és repülési útvonala, 

► Fehérlófia és a királylány felvilági találkozásának helye. 

 

 

Az elkészült munkákból kiállítást lehet rendezni az osztályban. 

 

ÖTLETEK A SZÍNHÁZLÁTOGATÁST FELDOLGOZÓ ÓRÁRA 
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A Bábszínházban látott előadásban Fehérlófia három társa pihenés, mulatozás 

közben egymással versengve számolnak be életük legjelentősebb tettéről.  

 

► Barátaim, mondom nektek, én egyszer 

Akkora fát vágtam ki egyik ősszel, 
Hogy… 

► Ó, az semmi! Én olyan nagy 

Sziklát vettem fel a vállamra, hogy… 

► Az semmi! Én egyszer úgy gyúrtam össze 

Egy háznyi tömbvasat, hogy… 

(Részletek Szálinger Balázs szövegéből) 

 

Feladat: Bizonyára már a hencegő beszámolók elejét hallva vagy olvasva is rájöttök, 

melyiket ki mesélte Fehérlófia társai közül.  

Alkossatok további nagyotmondókat! Például: 

Hogy hívhatják az olyan embert, 

► aki úgy hajlítja az üveget, mint más ember a vesszőt:..............................................; 

► aki úgy szaggatja a hegyet, mint más ember a nokedlit:..........................................; 

► aki úgy tapossa a felhőt, mint más ember a szőlőt:….............................................? 

 

Ha elég sok ehhez hasonló nevet sikerült összegyűjteni, osszátok vagy sorsoljátok ki 

a neveket, és írjatok a figurákhoz illő nagyotmondó monológokat!  

Adjátok elő az egymást túllicitáló történeteket! Akár versenyt is rendezhettek, kinek 

sikerül a leghihetetlenebb, legkülönösebb történetet mondani. 

Nagyotmondó verseny 
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A Fehérlófia úgynevezett varázsmese. Ez a mesetípus felismerhető arról a többé-

kevésbé állandó eseménysorról, amelynek elemeit az alábbi feladatban 

összekeverve soroljuk fel. 

Feladat: Dolgozzatok 3-4 fős csoportokban, hogy közös megbeszéléssel 

dönthessetek a megoldásról. Írjátok a pontsorokra az általatok látott mese odaillő 

történését! Ezután számozzátok be a karikákban az eseményeket, abban a 

sorrendben, ahogy megtörténtek!  

Ha a csoportok megoldásai egyes pontokon eltérnek, vitassátok meg a különböző 

véleményeket! 

 

   A mesehőst veszteség éri (pl. elűzik, 
meghal valakije): 

………………………………………………. 
 

Segítővel vagy társakkal találkozik: 

………………………………………………. 
 

Ellenséggel, ellenféllel találkozik: 

………………………………………………. 
 

Próbákat kell kiállnia: 

………………………………………………. 
 

Újabb próbát kell kiállnia: 

………………………………………………. 
 

Akadályozzák a hős visszatérését:  

………………………………………………. 
 

A hős elhagyja az otthonát, 
vándorútra indul: 

………………………………………………. 
 

A hős visszatér: 

………………………………………………. 

  9. Megnősül és király lesz: 

………………………………………………. 

Fehérlófiát az alvilágban hagyják társai. 

A varázsmese 
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Fehérlófia meséjében varázsos szám a hármas. Több hasonló próbatétel, találkozás 

vagy küzdelem is éppen háromszor zajlik le a mesében. 

A Bábszínház előadásában azonban varázsos számmá változik az ’egy’ is. Miért és 

hogyan? Ezt vizsgálja a következő feladat. 

  

Feladat: Miből van három? Mi minden történik meg háromszor? Miből van egy? Mi 

történhet meg csak egyszer?  

Gyűjtsetek össze a hármas és az egyes szám köré mindent, amit a meséből és az 

előadásból odatartozónak gondoltok! 

 

 

 

  

 

 

Varázsos számok 
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Fehérlófia azután vághat neki egyedül a nagyvilágnak, ha bebizonyította erejét ott, 

ahol született: az erdőben. Elsőként tehát a fánál kell erősebbnek bizonyulnia.  

A világgal ismerkedő hős a vándorútján is a FA, a KŐ, és a FÉM erejével találkozik 

először. Ezek az alapanyagok veszik körül mindenfelől, és ezek jelennek meg az 

előadásban is különböző izgalmas formákban. 

Feladat: Gyűjtsétek össze, hol és hányféleképpen láttátok az előadásban a világ 

három fontos és erős alkotóelemét, a FÁT, a KÖVET és FÉMET! 

 

 

  FÉM   –   FA   –   KŐ  

      

 

  

 

 

Varázsos anyagok 
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Térképrajzolás: Ez a feladat mind időigénye, mind átfogó jellege okán önmagában 

is elég lehet a feldolgozó óra kitöltésére. Mivel az előadás különös értékei közé 

tartozik a szuggesztív és átgondolt vizualitás, óriási hozadéka lehet, ha a gyerekek 

megpróbálják rajzban is újragondolni, térben is felmérni Fehérlófia kalandos 

vándorútját!  

Nagyotmondó verseny: Az előkészítő óra nyelvi tudatosságot fejlesztő feladatát 

folytathatjuk ezzel a játékkal. A szerepjátékok a gyerekek kedvencei közé szoktak 

tartozni.  

Varázsmese: A mesei szerkezetet a Propp-féle modell segítségével írjuk le. 

Varázsos számok: A látott rendezés különösen a királylány és a sárkány 

értelmezésében helyez hangsúlyt a ’három’ és az ’egy’ viszonyának vizsgálatára. Ha 

a gyerekek fogékonyak a problémára, fel lehet vetni, egy olyan előadás lehetőségét, 

amely a látott királylány-megoldáshoz hasonlóan valósítaná meg az erős emberek 

szerepeltetését. A királylányokat ugyanaz a színésznő alakította ugyanabban a 

ruhában, az újabb és újabb személyt csupán egy-egy újabb (karikatúraszerű) 

viselkedéstípus jelenítette meg. Ennek a megoldásnak a mesében különösen nagy 

jelentősége van, hiszen így zökkenőmentesen lehet eljutni a végső megoldáshoz, 

amelyben a hősnek természetszerűleg csupán egy feleségre van szüksége, és 

amelybe nem fér bele két „maradék” királylány.) – A feladat azonban az előbbi 

elméleti kitérő helyett további játékká fejleszthető a gyerekek számára: találjanak ki 

három karikatúraszerű karaktert az erős emberek (Fanyűvő, Kőmorzsoló, Vasgyúró) 

megjelenítésére, és így akár (a darabbeli királylány mintájára) egy ember is 

eljátszhatja a három találkozást és megküzdést Fehérlófiával. 

TANÁRI INFORMÁCIÓK AZ FELDOLGOZÓ FELADATSORHOZ 
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Varázsos anyagok: A feladat elsősorban a nagyobb gyerekekből álló csoportok 

érdeklődésére tarthat számot, akik már némi reflektív figyelemmel is kísérik a 

látottakat. A megbeszélés elvezetheti őket annak felismeréséhez, hogy az előadás 

látványvilága milyen tudatosan teremti meg a mesei univerzumot, amikor a 

bőröndökben cipelt „világok” nyűhető, morzsolható és gyúrható anyagai a külső 

valóság erőiként is jelen vannak. A FA a végig jelenlévő női kar, a KŐ a világot 

vízszintesen tagoló (a fenti és lenti világra is tagoló) út, a FÉM pedig elsősorban a két 

különös szépségű szimbolikus állatfigurában (ló és griff) mutatja meg igazi önmagát. 
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