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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 Trisztán-monda egy többféle változatban megőrzött középkori történet, amelynek 

eredete nem rekonstruálható pontosan. A legvalószínűbbnek tartott magyarázatok 

szerint a breton királyfi és az ír királylány, Izolda szenvedélyes szerelmének története 

legalább 9-10. századig, sőt talán még messzebb, 6. századi kelta forrásokig is 

visszanyúlhat. Annyi bizonyos, hogy Franciaországba breton és anglo-normann 

énekmondók közvetítésével jutott el a mese, amelynek első írott változatait a 12. 

század közepétől tudják nyomon követni a kutatók.  

Az első – a történet egyetlen epizódját megörökítő – írott szöveg az angliai királyi 

udvarban élő francia költőnőtől, Marie de France-tól származik. Az ének a 

mogyoróbokor és a loncvirág összefonódásával példázza a két szerelmes szomorú 

hűségét, törékeny boldogságát.  

A különböző ófrancia szövegváltozatok, töredékek sora mellett több provanszál és 

középfelnémet variáns is keletkezett, majd sorra készültek olasz, angol, spanyol, 

cseh, szerb, lengyel feldolgozások is. A történet az Arthur-mondakör részeként egész 

Nyugat- és Közép-Európában elterjedt. Költők sora alakította az anyagot változó 

ízléssel és a lovagi irodalom változó tradíciói szerint egészen Joseph Bédier – a 

korábbi töredékeket és variánsokat 1900-ban összefoglaló – „teljesnek” tekintett 

Trisztán-feldolgozásáig, valamint további modern Trisztán-változatokig. 

Gottfried von Strassburg Tristan című, valamivel 1210 előtt keletkezett, mintegy 

20.000 soros, mégis befejezetlenül maradt verses lovagi eposza a téma egyik 

legnagyszerűbb, legművészibb feldolgozása. A német nyelvterületen született prózai 

változatok révén a történet a 16. századra igazi népkönyvi tartalommá, azaz lektűrré 

vált. A romantika középkorkultuszának jegyében Richard Wagnernek sikerül újító 

módon nyúlnia a népszerű szerelmi mítoszhoz.  

 

 

TRISZTÁN ÉS IZOLDA LEGENDÁJA 



5 

 

 

A Budapest Bábszínház előadásának szövegkönyve Márton László munkája, aki 

2001-től dolgozott Gottfried von Strassburg epikus művének fordításán. A 

világirodalmi remekmű így 2013-ban magyar nyelven is napvilágot látott a Borda 

Antikvárium exkluzív kiadásában.  

A fordulatos epizódokban bővelkedő történet Csizmadia Tibor rendező és Gimesi 

Dóra dramaturg segítségével vált kompakt előadásszöveggé. 

 

Az előadás cselekménye röviden 

► Előjáték: A sebláztól szenvedő Trisztánt csak Izolda gyógyíthatná meg. A várva várt hajón 

fehér vitorla jelzi a hősnek szerelme érkezését, a fekete vitorla azonban nélküle közeledő hajót 

jelent. Fehérkezű Izolda ott van a haldoklóval, és rádöbben, hogy vetélytárssal kell 

szembenéznie… 

► …az előjáték után sok évet visszalépünk a történetben: Trisztán ekkor nagybátyja, Marke 

király cornwalli udvarának lovagja. A fiatal és bátor harcos megöli az ellenséges ír Moroldot, aki 

mindeddig kegyetlen adót szedett a cornwalliaktól, ám ő maga is megsebesül Morold mérgezett 

lándzsájától. 

► A halálos méregtől szenvedő lovag Írországba hajózik, hogy éppen Morold húga, a gyógyító 

tudományáról híres királyné írt adjon sebeire. 

► Írországban, az ellenség földjén a hős kénytelen eltitkolni a kilétét, ám sikerül meggyógyulnia, 

sőt ottléte alatt a királylányt, Szőke Izoldát zenére, költészetre is taníthatja. 

► Időközben Marke király békülni szeretne az ellenséges országgal, ezért követek útján 

megbízza Trisztánt, hogy kérje feleségül számára az ír királylányt. Trisztán az íreket régóta 

rettegésben tartó sárkány megölésével olyan szolgálatot tesz az országnak, amely után a királyi 

pár nem tagadhatja meg kérését. 

► Brangaene, Izolda rokona a királyné megbízásából szerelmi bájitalt visz magával a Cornwallba 

tartó hajón, hogy biztosítsa az örök szerelmet a jövendő házasfelek között. Trisztán és Izolda 

azonban megtalálják az üveget, és isznak belőle. Szerelmük még a hajón beteljesül. 

A TRISZTÁN ÉS IZOLDA A BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZBAN 
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► A Marke királlyal kötött esküvő után a szűz Brangaene helyettesíti a nászéjszakán Izoldát. A 

fiatal királynéban és lovagjában ezután sem csillapodik az egymás iránti vágyakozás. Az 

udvarbeli rosszakarók, intrikusok minden alkalmat megragadnak, hogy felkeltsék Marke király 

gyanakvását feleségével és szeretett unokaöccsével szemben. 

► Izoldának ezért tüzesvas-próbát kell kiállnia, hogy házastársi hűségét bizonyítsa. Az 

istenítéleten esküt mond: soha senki más nem feküdt mellette és nem tartotta karjában, mint férje 

– és az a leprás, aki őt a hajóról a partra emelve megbotlott, majd vele együtt elterült a földön… A 

rongyokba burkolt, elváltoztatott leprás nem más, mint Trisztán, így az eskü szövege igaz. Az 

Isten az égből megsegíti a szerelmes királynét, hogy sértetlenül kiállhassa a rettenetes próbát. 

► Az újabb találkák során azonban nem lehet elkerülni a lelepleződést. A pár kénytelen 

elmenekülni az udvarból. A Szerelmesek Barlangjában húzzák meg magukat, amíg Marke király 

rájuk nem talál. A kettejük közé fektetett kard ártatlanságuk bizonyítéka, ezért Marke 

visszafogadja feleségét, ám Trisztánnak el kell hagynia az országot. 

► A szerelmesek búcsújuk előtt örök hűséget fogadnak egymásnak. Trisztán újabb hőstettekre 

készül. Arundelt megszabadítja Urgantól, a szőrös óriástól, aki haldokolva még elhiteti vele, hogy 

vére megszabadíthatja szerelmi bánatától, vágyakozásától.  

► Arundel királya hőstettéért Trisztánnak akarja adni lányát, Fehérkezű Izoldát. A hőst elbűvöli a 

névazonosság, és elfogadja a királylány kezét. Urgan vérének segítségével próbál 

megszabadulni a régi szerelem fogságából, az óriás vére azonban halálos méreg a számára. 

► Trisztán utolsó reménye, hogy szerelme hajón eljön hozzá, és elhozza a gyógyulást. 

Haldokolva várja a megbeszélt jelet: a fehér vitorla Szőke Izolda érkezését jelzi, a fekete vitorla 

Izolda nélkül közeledő hajót jelent.  

► Ezzel megérkezünk az előjátékban látott jelenethez: …A féltékeny Fehérkezű Izolda látja a 

fehér vitorlát, de feketét mond a felkelni képtelen hősnek, akinek szíve megszakad a fájdalomtól. 

► A megérkező Szőke Izolda holtan roskad le immár feltámaszthatatlan szerelme mellé. 

► A mindkettejüknek megbocsátó Marke király egymás mellett fogja eltemetni a 

szétválaszthatatlan szerelmeseket. 
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Az előadást 13 éves kortól ajánlja a színház. A középkori remekmű mai adaptációja 

épít a fiatalok által jól ismert populáris kultúra jelrendszerére, a képregények és 

fantasyk világára, ezért a tanár bátran hivatkozhat a diákok előismereteire (Eragon, 

Trónok harca, Gyűrűk ura, Narnia krónikái). 

Trisztán és Izolda legendája ugyan nem szerepel a szokásos kötelező olvasmányok 

között, az előadás mégis kiemelten ajánlható közös színházlátogatásra a 8-9-10. 

osztályos korosztály számára.  

Színházlátogatásokat szervező osztályfőnökök jól tudják, hogy ennek az „átmeneti” 

korosztálynak sokkal kevesebb előadásból válogathatnak, mint akár a kisebbek, akár 

nagyobbak esetében, hiszen a 14-15 évesek már kinőttek a klasszikus 

gyerekdarabokból, miközben sok „felnőttdarab” befogadására még nem készültek fel. 

A magyartanárok ezen túlmenően igen sok ponton kapcsolhatják a Trisztán és 

Izoldát ugyanennek a korosztálynak az irodalmi tananyagához, így az előadás 

művészi formanyelve, kamaszokat érintő problémafelvetései és tantervi 

kapcsolódásai szerencsés módon találkoznak egymással. 

A 11-12. évfolyamon tanuló, magyar fakultációs csoportok vagy szakkörre járó diákok 

érdeklődését ugyancsak felkeltheti Márton László nagyszabású fordítói vállalkozása, 

illetve a középfelnémet nagyepikai mű fordításából interneten is közzétett néhány 

részlet. Az alkotók arra törekedtek, hogy komplexen és őszintén közvetítsék a nagy 

középkori történet különösen árnyalt, egyszerre derűs és tragikus, szenvedélyes és 

melankolikus szerelemképét, mitikus és problémaérzékeny látásmódját. Az előadás 

nem kendőzi el, hogy Trisztán és Izolda évszázadokon átívelő legendájának igazi 

alapkérdése a szexus. A népmesékhez, balladákhoz hasonlóan több rétegű 

befogadást lehetővé tevő előadás nem tapintatlan a fiatalabbakkal, de a 17-18 

évesek felnőttebb érzékenységét, értelmezőkészségét is meg tudja szólítani. 

 

 

KOROSZTÁLY, KAPCSOLÓDÁS A TANANYAGHOZ 
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Tantervi kapcsolódások a 7-8. évfolyamon: 

► A népszerű irodalom műfajai, lektűrök a magyar és világirodalomból (pl. Tolkien). 

Népszerű epikus műfajok, drámai vagy filmalkotások elemzésében a hatáskeltés, a tipikus 

helyzetek, toposzok, sémák, sablonok szerepe. A műfajok közül a diákok tapasztalata 

alapján itt a fantasy és a képregény jellemzőinek megfogalmazása is téma lehet. 

► Egy drámai mű feldolgozása. A drámákban, előadott művekben megjelenő emberi 

kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok értelmezése. A színház és a 

dráma világának eszközrendszere, az érzelmek kifejezése, a társas viselkedés jellemzőinek 

megfigyelése. 

► Bevezetés az irodalomtörténet tanulásába. Korszakok, korstílusok elnevezése, néhány 

alkotó és műve, korszakok időbeli körülhatárolása évszázad pontossággal. A középkor 

fogalma. Annak megértése, hogy az irodalmi művekben érintett alapvető emberi kérdések 

koronként és alkotónként újból és újból megfogalmazódnak. 

► Bevezetés a műfajelméletbe, a mese, a monda, az elbeszélő költemény és a drámai 

adaptáció viszonya. A műfaji jellemzők és a tartalmi kapcsolatok megfigyelése. 

 

Tantervi kapcsolódások a 9-10. évfolyamon: 

► Világirodalom – az európai irodalom a 4-15. században (középkor). Az európai irodalom 

nagy hagyományai, kódjai. A történelmi és művelődéstörténeti korszakolás problémáinak 

megértése, érzékenyítés a középkori irodalom sajátosságaira, műfajok, világkép, 

értékrend, néhány alkotás befogadásának támogatása. – Ezen belül: a lovagi irodalom, 

trubadúr költészet, Minnesang, Walter von der Vogelweide költészete. 

► A középkori szövegemlékek sajátos helyzete, a középkori írásbeliség sajátosságai. 

► Kapcsolódási pont: Shakespeare: Rómeó és Júlia. Az „örök/halálos szerelem” nagy 

történetei. A szerelemfelfogás hasonlóságai és különbségei, a testiség, a szerelem és a 

társadalmi helyzet egymáshoz való viszonya. 

► Kapcsolódási pont: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. A szerelem mint 

világmagyarázó elv a romantikában. A középkor újjáértelmezése a romantikában és a 

modern populáris kultúrában. A mesék, mondák, legendák, népkönyvek, népszerű 

vándortémák variációs megjelenései és kiemelkedő, művészi feldolgozásai. 
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A LOVAGI ERÉNYEK* 

Ramon Llull (1232-1316), a kalandos életű középkori filozófus lovagi 

szabálygyűjteményben foglalta össze a lovagok kötelességeit: 

• a kereszténység védelmezése a hitetlenekkel szemben 

• urának, a gyengéknek, nőknek, özvegyeknek és árváknak a védelme 

• testedzés szarvas-, vaddisznó- és farkasvadászattal, valamint lovagi tornákon 

való részvétellel 

• bíráskodás és munkafelügyelet (a felügyelők, tiszttartók a lovagok közül 

kerülnek ki) 

• bátorság, bölcsesség, jótékonyság, hűség 

• a büszkeség, káromkodás, lustaság, bujálkodás, árulás (feljebbvaló megölése, 

feleségének elcsábítása vagy várának feladása) megvetése 

• udvariasság, nemes beszéd, jólöltözöttség, nagylelkűség, igazságosság, bátorság, 

bőkezűség, szerénység 

 

► Feladat: 

Csoportmunkában állítsátok össze egy középkori lovag egyetlen napját, melynek 

során teljesít hét lovagi kötelességet, de sajnos vét három szabály ellen! A fenti 

felsorolás egy-egy pontján belüli elemek természetesen külön-külön vehetők 

számításba. Minden csoport készüljön fel a lovag napjának pantomimes (szavak 

nélküli) előadására, és játssza el az erényes tetteket és a vétségeket a többieknek, 

akik megpróbálják a látottak alapján kitalálni, hogyan is zajlott az a bizonyos nap. 

* A feladat alapötlete és a lovagi erények összefoglalása A középkor irodalma című tanári útmutatóból 
származik. Fejlesztő: Beöthy Zsófia (http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/ 
utolsó letöltés 2015. 02. 23.) 

 

ÖTLETEK A SZÍNHÁZLÁTOGATÁST ELŐKÉSZÍTŐ ÓRÁRA 

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

Figyeljétek meg a Trisztán és Izolda című előadás bábterveit, és válasszátok ki az 

egyes figurákhoz tartozó idézeteket! 

Szerintetek hogyan oszthatók ki az alábbi szerepkörök az itt látható hat figura között? 

Vitassátok meg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trisztán és Izolda történetében ennél jóval több jellegzetes figura jut szerephez. 

Milyen szereplőtípusokat illesztenétek még a felsoroltak mellé? 

Szerelmes ifjú 

Szerelmes leány 

Főgonosz, a 

szerelmesek 

akadályozója 

A főgonosz 

segítője 

A szerelmesek jó 

szándékú 

segítője 

A szerelmesek 

varázserejű 

segítője 

SZEREPKÖRÖK ÉS SZEREPLŐTÍPUSOK 
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Mellettem küzd az 

Igazság, velem van Isten 

is, és mellettem küzd a 

Szív Bátorsága. 

 

Nem szívesen vagyok 

együtt veled, Trisztán. 

Haragszom rád, és 

nem szeretlek. 

 

Kihúzom belőled a 

barna mérget, mint 

félszeg kamaszból a 

szerelmi vallomást! 

 

Nálam a tőkeerő, nálatok a 

szépség és fiatalság: e kettő most az 

ágyban egyesül. 

 

Azt hallottam… nem 

is tudom, kitől… 

Nyílván nem igaz, 

mégis ezt beszélik… 

 

Guvernal vagyok. Mestered. 

Barátod! 
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► Feladat: Rendeljétek a szövegbuborékokhoz a szereplők szavait! A részlet vajon 

inkább a történet eleje, közepe vagy vége? Gyűjtsetek tisztázandó kérdéseket! 

1) De hogyha nélküle kell visszatérned, 

a fehér vitorlát cseréld ki, és húzd 

fel helyette a feketét! 

2) Engem hívtál, Trisztán?  

3) Gyere bölcs Guvernál, a gazdád 

félrebeszél!  

4) Győztesen éltél túl ezer veszélyt!  

5) Kérlek, maradj vele, én addig szedek 

új gyógyfüveket.  

6) Magunk vagyunk, így nyíltan 

beszélhetsz!  

7) Menj Cornwallba érte!  

8) Nem te kellesz, nekem Izolda kell!  

9) Odafelé vigyen fehér vitorla, és 

visszafelé maradjon fehér, ha az én 

Izoldám ott a hajón.  

10) Ő hiányzik, csak ő tudna 

meggyógyítani! 

 

 

KÉPREGÉNY 

a) 

b) c) 

d) e) 

h) 
g) 

f) 
i) 

j) 
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A művészetet a romantika óta újra meg újra foglalkoztatja a 

középkor sötétnek és misztikusnak láttatott világa: a varázslatok, a 

bájitalok, a boszorkányság és a vámpírok történeteit gyakran 

öltöztetik a román és a gótikus stílus motívumvilágába.  

► Feladat: Figyeljétek meg, hogyan keverednek az előadás 

szórólapján (a fenti képregényben), illetve trailerében a középkori és 

mai elemek! 

http://www.budapest-babszinhaz.hu/repertoar/trisztan-es-izolda  

 

 

 

 

 

► Tervezési feladat: 

Készítsétek el egy ablak vagy egy jelmez tervét; ötvözzétek a 

középkori és modern elemeket! 

A gótikus ablakok hosszúkás, szálkás motívumai jól illenek a kopár 

fák tüskés, ágas-bogas sziluettjéhez. 

Figyeljetek arra, hogy a korszak szigorú erkölcse és lovagi illeme 

szerint a ruhák hosszúak, és ne feledkezzetek meg a megfelelő 

fegyverzetről sem!  

 

MODERN GÓTIKA 

http://www.budapest-babszinhaz.hu/repertoar/trisztan-es-izolda
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A lovagi erények: A feladat alkalmat ad a hangulatos, játékos csoportmunkára, és 

ismereteket is közöl a lovagi kultúráról. Pantomimes játék helyett előzetes házi 

feladatnak is adható fogalmazási feladat a lovag egy napjának leírása. A Trisztán-

történet szempontjából nagyon hasznos a lovagi erények (becsület, hűség, stb.) 

korabeli súlyának nyomatékosítása, hiszen így a gyerekek jobban megértik egyfelől 

Trisztán lojalitását Marke király iránt, másfelől ennek a szerelemnek a pusztító 

törvényenkívüliségét, a szabályszegések, vétkek súlyát. 

Szerepkörök és szereplőtípusok: Megoldás a képek sorrendjében (először az első 

oszlop, utána a második föntről lefelé): Trisztán: „Mellettem küzd az Igazság, velem 

van Isten is, és mellettem küzd a Szív Bátorsága.”; Meló: „Azt hallottam… nem is 

tudom, kitől… Nyílván nem igaz, mégis ezt beszélik…”; Királyné: „Kihúzom belőled a 

barna mérget, mint félszeg kamaszból a szerelmi vallomást!”; Guvernal: „Guvernal 

vagyok. Mestered. Barátod!”; Tárnokmester: „Nálam a tőkeerő, nálatok a szépség és 

fiatalság: e kettő most az ágyban egyesül.”; Szőke Izolda: „Nem szívesen vagyok 

együtt veled, Trisztán. Haragszom rád, és nem szeretlek.” 

A szerepkörök elég jól kisakkozhatók (Trisztán a szerelmes ifjú, Izolda a szerelmes 

leány, Guvernál a segítő, a királyné a varázserejű segítő, a tárnokmester 

főgonosznak látszik, az intrikus Meló pedig az ő segítőjének) – ám az előadás 

szereplői nem mindenben felelnek meg az előzetes karaktersémáknak. A 

színházlátogatás után érdemes visszatérni az ezzel kapcsolatos észrevételekre: 

döntő különbség, hogy a darabban nem találjuk meg a zsánerfilmekből ismert 

főgonoszt. A tárnokmestert, aki alkalmas lehetne erre a szerepkörre, hamar kiiktatja 

a sárkány (lelke); a szerelmesek legfőbb akadályozója pedig Marke király, aki 

nemhogy nem gonosz, de mindkettejüket nagyon szereti! Mindez a klasszikus 

zsánertörténetekhez képest jóval kifinomultabb problémaábrázolást jelent, amiről 

tartalmas beszélgetést lehet folytatni az osztályban. 

TANÁRI INFORMÁCIÓK AZ ELŐKÉSZÍTŐ FELADATSORHOZ 
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Képregény: A képregényből készített rejtvény megoldása: a/2; b/4; c/8; d/3; e/5; f/6; 

e/10; h/7; i/9; j/1. A feladat haszna a rejtvényfejtés örömén túl, hogy fókuszba helyezi 

az előadást keretező, kettéosztott jelenetet, amely már a történet végjátékához vezet. 

Mire a gyerekek kiosztják a mondatokat a szövegbuborékokba, rá fognak jönni, hogy 

több előzmény is kikövetkeztethető a kiemelt részlet alapján: a beteg/sebesült hős 

sok veszélyes kalandot túlélt már, szerelmére, Izoldára vágyik, aki nem azonos az őt 

ápoló Izoldával… Fehérkezű Izolda számára felkavaró újdonságot jelent az, amit 

kihallgat…, stb. A tisztázandó kérdések előzetes összegyűjtése jelentősen 

megkönnyíti a kezdés flash forward, azaz időben előreugró jellegének 

megértését. – Az előadás után érdemes röviden visszatérni arra, hogy minden 

gyereknek sikerült-e választ kapnia az előre összegyűjtött kérdésekre, és 

összeillesztenie a kezdő és a befejező jeleneteket.  

Művészi kérdésekre fogékony diákokkal akár az is megbeszélhető, hogy a keret egy 

nagyon időérzékeny pillanatban elvágott jelenet: Trisztán halálos sebbel 

vágyakozik Izoldára, aki megmentheti az életét, és aki maga sem élhet Trisztán 

nélkül. A vágy lényege, hogy sürgető, és hogy fő ellensége az idő. És mégis épp ide 

ékelődik be a (szinte türelemre intően) sok epizódból álló, hosszú epikus történet, az 

eltelt és idáig vezető idő meséje. Ez a pillanat tehát, amelyben megáll és előzményei 

felé visszafordul a képregényben megelevenedő régi-régi monda, magába sűríti a 

szerelmeseket egymás felé hajtó vágyat és a féltékeny harmadik halált hozó 

döntését is: a múltat, a jelent és a jövőt.  

Modern gótika: A tervezési feladat sok szívesen rajzoló gyereket megszólít. A 

rajzokból kiállítás is rendezhető az osztályteremben. A következő oldalon néhány 

inspirációnak használható ábra, műalkotás látható, melyek közül a Szent György-

szobor a Bábszínház közelében, az Epreskertben meg is tekinthető: 
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Caspar David Friedrich: Apátság a tölgyerdőben (1810) 
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John Everett Millais: Mariana (1851) 

 

 

Emi-Akaichi: Trisztán és Izolda manga (2012) 

 

Kolozsvári testvérek: Szent György (14. sz.) 

 

     Louis Rhead: Trisztán és Izolda (1926 előtt) 
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RAKJUK ÖSSZE ÚJRA! – A TÖRTÉNET FELIDÉZÉSE 

Trisztán és Izolda középkori legendáját hosszú, sokezer soros verses művek, 

úgynevezett lovagi eposzok vagy lovagregények őrizték meg az utókor számára – 

több változatban is. Ezek az epikus szövegek annál izgalmasabbak lehettek a 

korabeli befogadók számára, minél inkább bővelkedtek kalandos fordulatokban, 

mesélnivaló részletekben. Terjedelmi korlát nem volt, hiszen nem kellett egyszerre 

elolvasni, meghallgatni az egész történetet. A színházban látott előadás a képregény 

motívumaival utal újra meg újra a történet epikus, papíron, könyvekben megőrzött 

eredetére. 

Gottfried von Strassburg írja a Tristan prológusában: 

Járt a kezemben könyv, ezernyi,  
francia és latin. Őket lapoztam,  
és közben azon fáradoztam,  
hogy követve a jó példaképet,  
létrejöjjön ez a történet.  
 (Márton László fordítása) 

 
 

► Feladat: 

A színházban látott történet epizódjainak rövid összefoglalását összekeverve, lyukas 

szövegként adjuk meg. Állítsátok helyre a sorrendet, és keressétek meg a kiemelt 

szavak helyét! A szavakat szükség szerint toldalékolni kell. 

 

► Feladat: 

Osszátok ki csoportoknak az összefoglaló szövegdarabokat, és készítsetek néhány 

kockás képregényt a részletekből! Fűzzétek egymáshoz a különböző stílusú 

részleteket – akár kinyomtatva az osztály falán, akár egy blogregény formájában! 

ÖTLETEK A SZÍNHÁZLÁTOGATÁST FELDOLGOZÓ ÓRÁRA 
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A) A féltékeny …………….. Izolda látja a fehér vitorlát, de feketét mond a felkelni képtelen hősnek, 
akinek szíve megszakad a fájdalomtól. 

B) A halálos méregtől szenvedő lovag Írországba hajózik, hogy éppen Morold húga, a gyógyító 
tudományáról híres ……………… írt adjon sebeire. 

C) A Marke királlyal kötött esküvő után a …………….. Brangaene helyettesíti a nászéjszakán Izoldát. 
A fiatal királynéban és lovagjában ezután sem csillapodik az egymás iránti vágyakozás. Az 
udvarbeli rosszakarók, intrikusok minden alkalmat megragadnak, hogy felkeltsék Marke király 
gyanakvását feleségével és szeretett unokaöccsével szemben. 

D) A megérkező …………… Izolda holtan roskad le immár feltámaszthatatlan szerelme mellé. 

E) A mindkettejüknek ………………… Marke király egymás mellett fogja eltemetni a 
szétválaszthatatlan szerelmeseket. 

F) Arundel királya hőstettéért Trisztánnak akarja adni lányát, Fehérkezű Izoldát. A hőst elbűvöli a 
………………….., és elfogadja a királylány kezét. Urgan vérének segítségével próbál 
megszabadulni a régi szerelem fogságából, az óriás vére azonban halálos méreg a számára. 

G) A sebláztól szenvedő Trisztánt csak Izolda gyógyíthatná meg. A várva várt hajón …………… vitorla 
jelzi a hősnek szerelme érkezését, a fekete vitorla azonban nélküle közeledő hajót jelent. 
Fehérkezű Izolda ápolja a haldoklót, és rádöbben, hogy vetélytárssal kell szembenéznie… 

H) A szerelmesek búcsújuk előtt örök hűséget fogadnak egymásnak. Trisztán újabb hőstettekre 
készül. Arundelt megszabadítja Urgantól, a ……………….., aki haldokolva még elhiteti vele, hogy 
vére megszabadíthatja szerelmi bánatától, vágyakozásától.  

I) Az újabb találkák során azonban nem lehet elkerülni a lelepleződést. A pár kénytelen elmenekülni 
az udvarból. A ………………… húzzák meg magukat, amíg Marke király rájuk nem talál. A kettejük 
közé fektetett kard ártatlanságuk bizonyítéka, ezért Marke visszafogadja feleségét, ám Trisztánnak 
el kell hagynia az országot. 

J) Brangaene, Izolda rokona a királyné megbízásából ………………….. visz magával a Cornwallba 
tartó hajón, hogy biztosítsa az örök szerelmet a jövendő házasfelek között. Trisztán és Izolda 
azonban megtalálják az üveget, és isznak belőle. Szerelmük még a hajón beteljesül. 

K) Időközben Marke király békülni szeretne az ellenséges országgal, ezért követek útján megbízza 
Trisztánt, hogy kérje feleségül számára az ír királylányt. Trisztán az íreket régóta rettegésben tartó 
………………. megölésével olyan szolgálatot tesz az országnak, amely után a királyi pár nem 
tagadhatja meg kérését. 

L) Írországban, az …………………. földjén a hős kénytelen eltitkolni a kilétét, ám sikerül 
meggyógyulnia, sőt ottléte alatt a királylányt, Szőke Izoldát zenére, költészetre is taníthatja. 

M) Izoldának ezért tüzesvas-próbát kell kiállnia, hogy házastársi hűségét bizonyítsa. Az istenítéleten 
esküt mond: soha senki más nem feküdt mellette és nem tartotta karjában, mint férje – és az 
a……………….., aki őt a hajóról a partra emelve megbotlott, majd vele együtt elterült a földön… A 
rongyokba burkolt, elváltoztatott leprás nem más, mint Trisztán, így az eskü szövege igaz. Az Isten 
az égből megsegíti a szerelmes királynét, hogy sértetlenül kiállhassa a rettenetes próbát. 

N) Trisztán nagybátyja, Marke király cornwalli udvarának lovagja. A fiatal és bátor harcos megöli az 
ellenséges ír Moroldot, aki mindeddig kegyetlen adót szedett a cornwalliaktól, ám ő maga is 
megsebesül Morold ………………. lándzsájától. 

1/ ellenség 2/ fehér 3/ Fehérkezű 4/ királyné 5/ leprás 6/ megbocsátó 7/ mérgezett 8/ névazonosság  

9/ sárkány 10/ Szerelmesek Barlangja 11/ szerelmi bájital 12/ Szőke 13/ szőrös óriás 14/ szűz 

 

Az események sorrendje: 
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Trisztán és Izolda sírja 

Trisztán és Izolda története a Bábszínházban a szerelmesek halálával ér véget, 

emlékük a hazainduló nézőkben él tovább. Vannak azonban a legendának olyan 

változatai, amelyek végén a természet is kinyilvánítja az eset rendkívüliségét: két 

növény (loncvirág és mogyoróbokor, máshol rózsa és szőlőtő) összefonódása 

emlékeztet a breton lovag és az ír királylány szétválaszthatatlanságára. Az 

összekapaszkodó indák a kelta mondavilágban az örökkévalóság szimbólumai, 

ebben az esetben az örök szerelem jelképei. 

► Feladat: 

Tervezd meg Trisztán és Izolda sírjának díszletét 

úgy, hogy illeszkedjen a darab látványvilágába! A 

sírnak legyen része a két összefonódó inda, aminek 

megrajzolásához a kelta művészet elemeit 

használd! Ilyen motívum szerepelt például annak a 

könyvnek a borítóján, amelyből Izolda zenélni tanul, 

és a szórólap szélén is.  

___________________________________________________________________ 

Trisztán és Izolda szerelmének története sok művészt megihletett a különböző 

művészettörténeti korokban, stílusokban egyaránt. Az eltérő művészi felfogással 

született műveket szemlélve többet megérthetünk a színházi előadás stílusokat 

ötvöző törekvéseiből. 

► Feladat: 

Állítsátok párba a képeket a Bábszínházban készült fotókkal, és adjatok címet a 

jeleneteknek a pontozott vonalra!  

 

KÉP-PÁROK ÉS SÍRTERVEZÉS 
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C) 
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D) 

F) 

E) 

6) 

5) 

4) 
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A játékhoz a tanár minden gyerek hátára feltűz egy nevet. A gyerekek járkálnak a 

teremben, és egy-egy kérdést tesznek fel egymásnak a barkochba szabályai szerint. 

Ha megkapták a választ, és ők is feleltek, újabb osztálytárshoz kell fordulniuk. Miután 

mindenki rájött, hogy „ki ő”, a diákok megkeresik a szín szerinti párjukat, és 

kettesével leülnek egy rövid közös beszélgetésre. A beszélgetés során a párosok 

tagjai – kapott szerepükben maradva – tisztázzák: 

► az egymás iránti érzéseiket 

► hogy ártottak vagy használtak egymásnak 

► hogy van-e bűntudatuk egymással szemben 

► hogy megbántak-e valamit egymással kapcsolatban 

A közzététel során minden páros egy-két mondatban összefoglalja a többieknek, 

hogy mire jutottak. 

TRISZTÁN IZOLDA  TRISZTÁN MARKE 

 

TRISZTÁN BRANGAENE  MARKE BRANGAENE 

 

IZOLDA BRANGAENE  IZOLDA ÍR KIRÁLYNÉ 

 

MELO, A TÖRPE TRISZTÁN  GOUVERNAL TRISZTÁN 

 

FEHÉRKEZŰ 
IZOLDA 

IZOLDA  MARKE IZOLDA 

 

PÜSPÖK MARKE  KÁPLÁN PÜSPÖK 

 

ÚRISTEN PÜSPÖK  ÚRISTEN IZOLDA 

 

FEHÉRKEZŰ 
IZOLDA 

TRISZTÁN  TRISZTÁN ÍR KIRÁLYNÉ 

KI VAGYOK? – KI VAGY TE SZÁMOMRA? 
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Egy térforma gravitációja, avagy a véletlen hatalma 

„Ha ebből egy nő iszik, és ránéz egy férfira, haláláig szerelmes lesz belé. 

Ha pedig egy férfi iszik belőle, és ránéz egy nőre, akkor ebbe a nőbe lesz 

haláláig szerelmes.” 

 

A Rómeó és Júlia értelmezésekor szoktunk foglalkozni a véletlen kiemelt 

dramaturgiai szerepével. A véletlen kényszerítő hatalma és az erős egyéniségek 

tudatosan vállalt döntései összeforrnak a nagy szerelmi mítoszokban. 

► Feladat: Beszélgessetek a véletlenekről, a felelősségről, a vállalt döntésekről és a 

kényszerítő erőkről! Hasonlítsátok össze ebből a szempontból Rómeó és Júlia, 

illetve Trisztán és Izolda történetét! 

► Feladat: Érveljetek a következő állítás mellett és/vagy ellen! 

Izolda tudott a bájitalról –, nem véletlen, hogy Trisztánnal együtt ivott belőle. 

TRISZTÁN ÉS IZOLDA // RÓMEÓ ÉS JÚLIA 
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Szerelmesek Barlangja / Éj  

 

TRISZTÁN ÉS IZOLDA 

 

Szerelmesek Barlangja: 

Én vagyok a Barlang, én vagyok a föld. /…/ 

De most ti vagytok a jelen és a jövő. Most a 

tiétek és csak a tiétek vagyok. Bújjatok be! 

/…/ 

Odakint múlik az idő, idebent gyökeret vert 

a pillanat. Nem a tieitek az évszázadok, 

nem a tieitek az évszakok, de a pillanat 

minden pillanatban a tiétek. 

/…/ 

Sohasem múlik el a pillanat. Minden 

pillanat utolsó pillanat. Eljött az utolsó 

pillanat. 

 

A mű utolsó szavai, záróakkordja: 

 

Brangaene: 

Talán egyszer még boldogok leszünk, 

vagy tört boldogságunk szilánkjait 

megpróbálhatjuk együtt összerakni. 

                         /Márton László fordítása/ 

CSONGOR ÉS TÜNDE 

 

Éj: 

Sötét és semmi voltak: én valék, 

Kietlen, csendes, lény nem lakta Éj, 

És a világot szültem gyermekül. 

/…/ 

Sötét és semmi vannak: én vagyok, 

A fény elől bujdokló, gyászos Éj. – 

A féreg, a pillantat búboréka, 

Elvész; idő sincs mérve lételének. 

/…/ 

És ahol kezdve volt, ott vége lesz: 

Sötét és semmi lesznek: én leszek, 

Kietlen, csendes, lény nem lakta Éj. 

 

A mű utolsó szavai, záróakkordja: 

 

…messziről imez ének hangzik: 

Éjfél van, az éj rideg és szomorú, 

Gyászosra hanyatlik az égi ború: 

Jőj, kedves, örülni az éjbe velem, 

Ébren maga van csak az egy szerelem. 

 

 

► Feladat: Beszélgessetek a szerelem nagy mítoszairól! Hasonlítsátok össze a 

Csongor és Tündét a Trisztán és Izoldával. Mi mindennel, milyen külvilággal áll 

szemben a szerelem? Mi a tartalma a szerelemnek a két történetben? 

Mennyiben párhuzamos és miben eltérő a két mitikus lénnyel/hellyel való 

találkozás (Szerelmesek Barlangja, Éj)? Mennyiben hasonló és mennyiben eltérő 

a két történet befejezése? 

 

TRISZTÁN ÉS IZOLDA // CSONGOR ÉS TÜNDE 
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Sok nagy szerelmi történetekben, például a Rómeó és Júliában vagy a Csongor és 

Tündében elmesélt végtelen lelki vágyódáshoz képest megrázó a Trisztán és Izolda 

radikális szerelemfelfogása. A középkori monda mintha egy egészen magától 

értetődő, egyúttal archaikus tudást közvetítene a szerelem és a testiség elemi 

kapcsolatáról. Trisztán és Izolda nem akarnak összeházasodni, közös gyereket 

nevelni vagy együtt házat építeni. Ők csupán testileg vágyakoznak egymásra – 

betelhetetlenül.  

 

 

„[…] ott van a színpadi erotika kérdése is, a színpadi meztelenségé. […] A Trisztán és Izoldában van 

ilyen, csak egy báb meztelensége egészen más, mint egy élő emberi lényé, mert a báb esetében a 

szerkezet tárul fel, az válik átláthatóvá.” (Márton László, fordító, a szövegkönyv írója) 

 

„Ha szinte érdemem nincs is arra nekem, hogy ő engem szeressen, 

Csak áldott kezével, mint szép ereklyével, engem, mint kórt illessen” 

(Balassi Bálint: Az erdéli asszony kezéről) 

 

► Feladat: Keressetek olyan mozzanatokat a történetből, amelyek kifejezetten testi 

jellegűek! Mely szereplőket érintik, és milyen kapcsolatban vannak egymással 

ezek a történések? Hogyan hatott rátok, hogy mindezt bábok testén keresztül 

ábrázolva látjátok? És hogyan hatott rátok a bábokat mozgató színészek jelenléte, 

a figurák testi létének e műfajból adódó megkettőződése? 

A BÁBOK ÉS A TESTISÉG 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/balassi/fuzer.htm#53
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Jacopo Pontormo: Emmauszi vacsora (részlet) – Isten szeme 

A Trisztán és Izolda felfogható úgy is, mint a „háromságok” története: 

„Kettejük története valójában három ember története, és nagyon nem mindegy, ki a 

harmadik. Az elején, amikor a király és a fiatal rokon hűbéres, a nagybácsi és az 

unokaöcs viszonya zavartalanul harmonikus, Izolda a betolakodó harmadik. A 

folytatásban, amikor a szerelmesek egymásra találnak, Marke király lesz a zavaró 

harmadik. A legdrámaibbá ezt a furcsa háromszöget pedig az teszi, hogy végül 

Trisztán bizonyul a számkivetett harmadiknak.” (részlet a Bábszínház honlapján 

olvasható tartalomismertetőből) 

► Feladat: Gyűjtsétek össze a darab háromszögeit: gondoljatok további lehetséges 

szereplő-hármasságokra és a színpadképre is! Vitassátok meg a hármas szám 

jelentéseit, jelentőségét az emberi kapcsolatokra és emberen túli (transzcendens) 

tapasztalatokra vonatkozóan! 

HÁROMSZÖGEK, HÁRMASSÁGOK 
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Rakjuk össze újra! – A történet felidézése: Megoldás: N (7); B (4); L (1); K (9); J (11); C (14); M (5); 

I (10); H (13); F (8); G (2); A (3); D (12); E (6) 

Kép-párok és sírtervezés: A kép-párok megoldása: A) Aubrey Beardsley (1872-1898) – 3. kép (a 

szerelmesek megisszák a bájitalt); B) Fríztöredék a Louvre-ban: Trisztán és Izolda a forrásnál – 4. kép 

(ez az olajfás jelenet megfelelője, de itt a szerelmesek a medence vizében veszik észre a király 

tükörképét); C) Mac Harshberger (1900-1975) – 6. kép (Izolda siratja Trisztánt); D) Edward Burne-

Jones (1833-1898) – 2. kép (Trisztán megérkezik betegen az ír király udvarába); E) Kay Körner 

fametszete 1484-ből – 1. kép (Trisztán és Morold megküzdenek); F) Lo-chan kortárs mangája – 5. kép 

(Trisztán és Izolda a Szerelembarlangban)  

Tervezés: A feladat célja, hogy a gyerekek kreatívan építkezzenek az előadás vizuális hatásaiból. A 

díszlettervezés során elevenítsük fel közösen a színpadkép legfontosabb elemeit (félkör alakú ív, 

lépcső, háromszög alakú pódium) és anyagait (szakadó papír képregény-részletekkel, gótikus 

ablakokkal és fák sziluettjével), és beszéljük meg, hogy melyiknek milyen funkciója lehet a 

síremlékben. Az összefonódó indák esetében hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy a végtelen 

kelta indamotívumok jelentősen eltérnek a valóságos növények felépítésétől! Segíthet az alábbi 

motívumgyűjtemény, illetve a szórólapot is érdemes újra elővenni. 

 

TANÁRI INFORMÁCIÓK AZ FELDOLGOZÓ FELADATSORHOZ 
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KELTA CSOMÓMOTÍVUMOK 
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Ki vagyok? – Ki vagy te számomra?: A barkochba bemelegítő játék, az elmélyülés a páros 

megbeszélések során várható. Az eltérő nézőpontok és perspektívák átgondolása empátiát kíván, és 

emberi tragédiák, veszteségek és kiszolgáltatottságok felismerésére, megfogalmazására ösztönöz 

(elsősorban Marke és Brangaene esetében, akik a szerelemmel szemben a szeretet, szelídség, 

hűség, áldozatvállalás értékeit képviselik). Az is izgalmas, hogy mit gondolnak a gyerekek például az 

Úristen és a püspök vagy az Úristen és Izolda kapcsolatáról. 

Trisztán és Izolda // Rómeó és Júlia: A Rómeó és Júlia „szerelem első látásra”-motívuma és 

véletlen-dramaturgiája, illetve a bájital által képviselt szerelemmagyarázat egyaránt az egyéni 

döntéseken túli, fatális történések körébe utalja a szerelmet, amelynek megéléséhez mégis számos 

egyéni döntés is kell.  

Érvelés: Érvek az állítás mellett: Izolda maga is ért a varázsszerekhez, talán már az „anyatejjel is 

bűbájosságot szopott” (lásd: a Királyné bábfiguráját!), ezért valószínűtlen, hogy ne ismerne fel egy 

ilyen fontos mérget. / Már a zenetanulás ideje alatt megtetszik neki Trisztán, nem is beszélve a 

későbbi ápolásos jelenetről, de Trisztán nem foglalkozik vele. / Izolda „kardcsapkodós” haragja erős, 

ambivalens érzésekről árulkodik, a hajón egyedül maradva is rögtön az érzelmeiről beszél 

(„haragszom rád és nem szeretlek”) – vagyis nem közömbös. / Ott marad a hajón, noha nem sokkal 

előbb még a hullámverés miatt panaszkodott. Kacérkodik Trisztánnal, inni kér, de a vizet elutasítja. 

Tud azokról a poharakról, amelyekhez a varázsital tartozik. Érvek az állítás ellen: A darabban többször 

is fölsorolják azokat az okokat, amik miatt Trisztán és Izolda nem lehetnének szerelmesek egymásba: 

Trisztán megölte Izolda nagybátyját és elszakította a szüleitől, hogy egy idegen országba vigye egy 

idegen királynak feleségül. / Izolda a bájital megivása után sem kéri egyszer sem, hogy Trisztán 

szöktesse meg, vagy vegye feleségül (még a szerelembarlangban is nehezményezi a palota 

kényelmének hiányát). Fontos neki a jó híre és királynéi pozíciója, ezért valószínűtlen, hogy 

szándékosan adta volna a fejét egy ilyen sok gyötrelemmel és megpróbáltatással járó szerelemre. 

Trisztán és Izolda // Csongor és Tünde: Mindkét mű transzcendens értékké nyilvánítja, és végső 

soron az időn, a reális világon kívülre helyezi a szerelmet vagy a szerelemnek a főhősök által képviselt 

fokát, válfaját. Vörösmarty művében azonban a világ éjszakájában marad magára az egyedül éber 

szerelem, míg a középkori történetben egy szomorú, megbántott és meggyötört világ marad 

magára, amelyből ki kell hullania az öncélú, minden mást kizáró (és maradéktalanul csak a halál 

előképét jelentő Szerelmesek Barlangjában beteljesedő) szerelemnek. 
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A bábok és a testiség: A Trisztán-történet feltűnő eleme a testiség erős, és nem pusztán szexuális 

értelmű jelenléte. A férfi testén megjelenő sebekre, különböző mérgek által okozott fekélyekre, 

büdösségre csak a gyógyító erejű nők tudják az ellenszert. A nőnek rettenetes testi kínzást kell 

kiállnia az istenítélet során (amelyben a teste ép marad, de a kínt láthatóan elszenvedi). A bábok 

testét a színész-mozgatók irányítják –, ez a fizikai megkettőződés különös erővel sejteti meg a 

Trisztán-monda testi kiszolgáltatottságáról szóló rétegét. 

Háromszögek: A Trisztán-Marke-Izolda háromszögön kívül számos újabb háromszög felmutatható: 

például Brangaene és Fehérkezű Izolda is „harmadik” a történet egy-egy szakaszában. A két ember 

közötti kapcsolatokat felborítja, instabillá teszi a „harmadik” jelenléte, ám a reálisan létező világ 

háromdimenziós, és soha nem pusztán két személyre lebontva működik. Többek között talán erre 

figyelmeztet az Úristent képviselő háromszög-alakú Isten-szem is. Az istenítéletben elhangzó 

kétértelmű „igaz hazugság” (amit a maga verziójában Trisztán is megismétel az esküvőjén: „Én 

Izoldával akarok együtt élni!”) ugyancsak két (ellentétes, sőt egymást kizáró) jelentés-lehetőséget, a 

duális „vagy-vagy”-ot terjeszt ki egy harmadik szintre azzal, hogy összeolvasztja az igazságot és a 

hazugságot. 

Források, irodalom:  

Képes Júlia: Trisztán és Izolda. Akkord Kiadó. 2001 

Képes Júlia: „Boszorkányos” rejtélyek. A különböző feldolgozások közös és eltérő alapmotívumai a 
Trisztán és Izoldában. http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/24_szam/08.html (utolsó letöltés: 
2015. 02. 28.) 

Interjú Márton Lászlóval: http://babszinhaz.postr.hu/letallapotbeli-tullephetoseg-beszelgetes-marton-
laszloval (utolsó letöltés: 2015. 02. 28.) 

Márton László: A szerelem cselekményei. Gottfried von Strassburg „Tristan”-járól. Holmi 2013. 2. 

http://www.holmi.org/2013/02/marton-laszlo-a-szerelem-cselekmenyei (utolsó letöltés: 2015. 02. 

28.) 

Részletek Márton László Tristan-fordításából:  

http://www.prae.hu/prae/content/journals/Prae_kort%C3%A1rs35_bellapok02.pdf 

http://epa.oszk.hu/01000/01014/00063/pdf/EPA01014_hid_2009_09_016-032.pdf 

http://epa.oszk.hu/00300/00384/00066/1151.htm 

http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1820/tristan-lovagga-avatasa 

http://epa.oszk.hu/01000/01050/00111/pdf/EPA01050_holmi_2013_03_357-370.pdf 

http://epa.oszk.hu/00300/00384/00100/pdf/EPA00384_lato_2012_01_2253.pdf 

http://epa.oszk.hu/00300/00384/00106/pdf/EPA00384_lato_2012_07_2406.pdf (utolsó letöltés: 

2015. 02. 28.) 

Képek forrása: http://www.wikiart.org/en/aubrey-beardsley/a-repetition-of-tristan-und-isolde-1896; 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tristan_Iseult_fountain_Louvre_OA10958.jpg; 
http://tristanandandisolde.tumblr.com/; http://www.wikiart.org/en/edward-burne-jones/wedding-of-sir-
tristram-1863; http://filsetperles.blogspot.hu/2012/03/tristan-et-iseut-2.html; 
http://www.deviantart.com/browse/all/?section=&global=1&q=tristan+manga&offset=48 (utolsó letöltés: 
2015. 02. 28.) 

http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/24_szam/08.html
http://babszinhaz.postr.hu/letallapotbeli-tullephetoseg-beszelgetes-marton-laszloval
http://babszinhaz.postr.hu/letallapotbeli-tullephetoseg-beszelgetes-marton-laszloval
http://www.holmi.org/2013/02/marton-laszlo-a-szerelem-cselekmenyei
http://www.prae.hu/prae/content/journals/Prae_kort%C3%A1rs35_bellapok02.pdf
http://epa.oszk.hu/01000/01014/00063/pdf/EPA01014_hid_2009_09_016-032.pdf
http://epa.oszk.hu/00300/00384/00066/1151.htm
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1820/tristan-lovagga-avatasa
http://epa.oszk.hu/01000/01050/00111/pdf/EPA01050_holmi_2013_03_357-370.pdf
http://epa.oszk.hu/00300/00384/00100/pdf/EPA00384_lato_2012_01_2253.pdf
http://epa.oszk.hu/00300/00384/00106/pdf/EPA00384_lato_2012_07_2406.pdf
http://www.wikiart.org/en/aubrey-beardsley/a-repetition-of-tristan-und-isolde-1896
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tristan_Iseult_fountain_Louvre_OA10958.jpg
http://tristanandandisolde.tumblr.com/
http://www.wikiart.org/en/edward-burne-jones/wedding-of-sir-tristram-1863
http://www.wikiart.org/en/edward-burne-jones/wedding-of-sir-tristram-1863
http://filsetperles.blogspot.hu/2012/03/tristan-et-iseut-2.html
http://www.deviantart.com/browse/all/?section=&global=1&q=tristan+manga&offset=48
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TRISZTÁN ÉS IZOLDA 

Szerelmi kaland-játék 13 éves kortól 

 

Író: Márton László (Gottfried von Strassburg műve alapján) 

Dramaturg: Gimesi Dóra 

Látvány: Hoffer Károly, Nemes Takách Kata 

Zene: Pirisi László 

Asszisztens: Rigó Anna 

Rendező: Csizmadia Tibor 

Szereplők: 

Trisztán: Teszárek Csaba, Bánky Eszter 

Izolda, Fehérkezű Izolda: Kovács Judit, Rusz Judit 

Marke: Ács Norbert, Juhász Ibolya 

Brangaene: Ellinger Edina, Kovács Katalin 

Morold, ír lovag; Marjodo, cornwalli nemes; Sárkány; Úristen; 

Urgan, óriás: Pethő Gergő 

Királyné, Izolda anyja: Radics Rita 

Gurmun, ír király; Káplán; Jovelin, Arundel hercege: Hannus Zoltán 

Tárnokmester; Püspök; Guvernal; Trisztán tanítómestere: Kemény István 

Melo, törpe; Matróz: Szolár Tibor 

Továbbá: Őrök, fogdmegek, cimborák, polgárok, cornwalliak, írek 

Fotó: Éder Vera, Abrakadabrafotó 

  

Az oktatási segédanyag a Magyartanárok Egyesületének közreműködésével készült. 

Készítette:  Dohy Anna, képzőművészet-elmélet szakos egyetemi hallgató 

Hudáky Rita, magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

SZÍNLAP 

http://www.budapest-babszinhaz.hu/tarsulat/rigo-anna
http://www.budapest-babszinhaz.hu/tarsulat/kovacs-judit
http://www.budapest-babszinhaz.hu/tarsulat/tatai-zsolt
http://www.budapest-babszinhaz.hu/tarsulat/petho-gergo
http://www.budapest-babszinhaz.hu/tarsulat/kemeny-istvan
http://www.budapest-babszinhaz.hu/tarsulat/acs-norbert
http://www.budapest-babszinhaz.hu/tarsulat/hoffer-karoly
http://www.budapest-babszinhaz.hu/tarsulat/beratin-gabor
http://www.budapest-babszinhaz.hu/tarsulat/morocz-adrienn

