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MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA (1862)

� A szerzô

Ma dách Im re 1823. ja nu ár 21-én szü le tett a Nóg rád me gyei Alsósztregován (Szlo vá kia), va gyo  -
nos, nagy múlt ra visszatekintô kö zép ne me si csa lád ban. Édes any ja Majthényi An na, aki fér je ha -
lá la után (1834) egye dül ne vel te öt gyer me két. Fi ai ma gán úton vé gez ték ta nul má nya i kat, vizs gá i-
kat a vá ci pi a ris ta gim ná zi um ban tet ték le. Ma dách 1837-ben ke rült a pes ti egye tem re, itt kez det -
ben a fi lo zó fi ai tan fo lyam, majd a jo gi kar hall ga tó ja volt. Egye te mi ta nul má nya it is ma gán úton
fe jez te be. 1842-ben ügy vé di ké pe sí tést szer zett, késôbb Ba las sa gyar ma ton al is pán ként dol go zott
Sréter Já nos mel lett. Hi va ta lá val sú lyos bo dó szív be teg sé ge mi att ha gyott fel. Po li ti kai te vé keny -
sé get a cent ra lis ta ve ze té sû Pes ti Hír lap ban foly ta tott.

1844 far sang ján is mer ke dett meg a lo son ci bál ban Frá ter Er zsé bet tel, akit édes any ja ros  szal -
lá sa el le né re is fe le sé gül vett Csécsén, 1845-ben. A há zas pár a csesztvei bir to kon élt, há rom gyer  -
me kük szü le tett (Ala dár, Jo lán és Bor bá la). Ma dách be teg sé ge mi att nem vett részt a sza bad ság -
harc ban, de a csa lád így is sok szo ros tra gé di á kat élt át eb ben az idôben. Nôvérének csa lád ját a
fel  iz ga tott ro mán pa rasz tok ke gyet le nül meg öl ték. Öc  cse tüdôgyulladásban meg halt. Má sik öc  cse
meny as  szo nyá nak ap ját Haynau fel akasz tat ta. Mi vel az író 1851-ben parócai bir to kán rej te get te
Rá kóczy Já nost, Kos suth ha lál ra ítélt tit ká rát, az írót vas ra ver ve vit ték Po zsony ba. Vé gül bi zo -
nyí té kok hi á nyá ban el en ged ték. Tá vol lé te alatt há zas sá ga meg rom lott, és a foly to nos bot rá nyok
el ke rül he tet len né tet ték a vá lást. A megrendítô ese mé nyek után Ma dách ma gány ba te met ke zett
Sztregován. Az 1860-as Ok tó be ri Dip lo ma és az 1861-es Feb ru á ri Pá tens ki ra gad ta elszige tel t -
sé gébôl, és az 1861-es or szág gyû lé sen a ra di ká li sabb ha tá ro za ti párt hoz csat la ko zott Nóg rád me -
gye kö ve te ként. 1864. ok tó ber 5-én Alsósztregován halt meg „víz kór ban”.

� Fôbb mû vei

1840. Lant vi rá gok – vers gyûj te mény
1842 és 1843 kö zött: 
Csák vég nap jai – drá ma
Má ria királynô – drá ma
Ná po lyi End re – drá ma
Fér fi és nô – drá ma
Csak tré fa – drá ma
1859. A ci vi li zá tor – drá ma
1860–1861. Mó zes – drá ma
1862. Az em ber tra gé di á ja – drá mai köl te mény
1863. A nôrôl, kü lö nö sen aesthetikai szem pont ból – aka dé mi ai szék fog la ló

� Írói vi lá ga 

Ma dách meglehetôsen sok mû vet írt, még is egy köny vû szerzôként tart ják szá mon. Írói am bí ci ói ko -
rán je lent kez tek, már 1840 jú li u sá ban Pes ten meg je lent elsô és egyet len ver ses kö te te Lant vi rá gok
cím mel. En nek lí rai da rab ja it Lónyay Etel ka, if jú ko ri sze rel me ih let te. A drá ma írás sal fi a  ta lon, 16 é -
ve sen kez dett fog lal koz ni. A sztregovai ma gány ide jén lí rai köl té sze té ben a gon do la ti köl te mé nyek re
helyezôdött át a hang súly. Az em ber tra gé di á já val min den kor ban ér vé nyes al ko tást ho zott lét re. 
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� A mû he lye az élet mû ben, élet raj zi vo nat ko zá sok

Ma dách Im re Az em ber tra gé di á ját 1859 feb ru ár já ban kezd te el ír ni, s 1860 már ci u sá ban fe -
jez te be. A mû 1862 ele jén je lent meg nyom ta tás ban, ezt követôen a költôt a Kis fa ludy Tár sa ság
(1862), majd az Aka dé mia is a tag jai kö zé vá lasz tot ta (1863).

Ma dách a mû vet elôször Szontágh Pál nak ol vas ta fel, az ô ta ná csá ra ke rült a kéz irat vé gül Arany
Já nos hoz 1861 ele jén. Arany kez det ben nem ér té kel te nagy ra az al ko tást, csak hó na pok kal ké -
sôbb ol vas ta vé gig a da ra bot, és ek kor fe dez te fel ki vé te les ér té ke it. Ugyan ak kor sok sti lá ris és vers  -
ta ni vál toz ta tást ja va solt. Ez a mû a XIX. szá zad nagy és ter mé keny kor sza kát mél tón és stí lu so -
san zár ta le. 

� A cse lek mény rö vid vá za

Az 1. szín a men  nyek ben ját szó dik. Az Úr a te rem tést be fe jez ve fo gad ta az an gya li se re gek hó  do -
la tát. A há rom fôangyal ho zsan nát ki ál tott, csak a ne gye dik, Lu ci fer nem osz to zott az öröm ben, sôt
lá zad va vált ki az ünneplô an gya lok kó ru sá ból. Vi tá ba szállt a Teremtôvel: ô nem lát ja a te rem -
tett vi lág har mó ni á ját, csak a ré szek egy ve le gét, az össz hang zó ér tel met hi á nyol ja. Az Úr rend re in  -
tet te, mi sze rint ôt hó do lat, s nem bí rá lat il le ti. Lu ci fer vi szont sa ját sze mé lyé nek lé nye gé re hi vat ko  -
zott: a ta ga dás ra, a lá za dás ra és a disz har mó ni á ra. Minden nek ne vé ben a ré szét kö ve tel te a terem -
tésbôl. Az égbôl ki ta szí tott bu kott an gyal két olyan fát ka pott az Úr tól, me lye ket a Teremtô átok -
kal súj tott: az éden két fá ját, a tu dá sét és a hal ha tat lan sá gét. Lu ci fer elé ge dett volt ez zel is, tud ta,
ahol a ta ga dás meg ve ti a lá bát, ott akár egész vi lá go kat is ké pes meg dön te ni. 

A pa ra di csom ba ka la u zol a 2. szín. Ádám és Éva, az elsô em ber pár élt itt, és gond ta la nul él vez  ték
az éde ni har mó ni át. Min den az övék volt, a két fát le szá mít va. Lu ci fer ezt az ön tu dat lan ál la po -
tot ka var ta fel, és el hin tet te ben nük a ké tely mag vát: mi ért ti los a két fa? Az ör dög csá bí tá sa si -
ke res nek bi zo nyult: Éva sza kí tott a tu dás fá já nak gyümölcsébôl, s Ádá mot is meg kí nál ta. Mi kor
a következô fá hoz lép tek vol na, egy ke rub az út ju kat áll ta. Bû nös nek ne vez te ôket, és el za var ta
a hal ha tat lan ság fá já tól a tév út ra ju tot ta kat. Az Úr is hal lat ta a sza vát, el hagy ta az elsô em ber párt,
és ki ta gad ta a pa ra di csom ból. Az égi kar si rat ta a föl det, amit vesz ni lát tak.

Egy pál ma fás vi dé ken, a pa ra di cso mon kí vül ke res tek haj lé kot a szám ki ve tet tek (3. szín), és föl  -
di éle tük be ren dez ke dé sé vel fog lal koz tak. Ádám ke rí tést ké szí tett, Éva pe dig lu gast, így pró bál -
ta pó tol ni azt, ami el ve szett. Elôször ta pasz tal ták meg a ter mé sze ti tör vé nyek ere jét. Lu ci fer rej -
té lyes sza va kat fû zött se rény ke dé sük höz, mint egy meg jó sol ta, hogy igye ke ze tük fe les le ges, mert
amit tesz nek, az „Szülôje min den nagy nak és ne mes nek, / És fel fa ló ja ön nön gyer me ké nek”.
Ádám tu dás ra kí vánt szert ten ni, hisz oly nagy árat fi zet tek mind ezért. Lu ci fer meg is mer tet te ve -
lük a ter mé sze ti erôket, de Ádám a jövôre is kí ván csi volt. Éva is tud ni sze ret te vol na, hogy a
vál to zá sok kö ze pet te megôrizheti-e nôi bá ja it. Ké ré sük re Lu ci fer ál mot bo csá tott rá juk, hogy ott
be jár has sák a jövô út ja it. A ke ret szí nek ez zel le zá rul tak.

A tör té ne ti szí nek elsô ál lo má sa Egyip tom ba ve zet (4. szín). Ádám kor lát lan ha tal mú fá raó, Lu  -
ci fer pe dig a mi nisz te re volt. Mil li ók gör nyed tek az alatt a súly alatt, ame lyet az ural ko dó tett rá -
juk. A fá raó hal ha tat lan ság ra vá gyott, ezért pi ra mist épít te tett, hogy így da col jon a mu lan dó ság -
gal. Egy vé res re vert rab szol ga a mun kát felügyelôk üté sei elôl a trón fe lé me ne kült, de ös  sze ro -
gyott. A fe le sé ge, va gyis Éva si kolt va ro hant mel lé, és sa ját tes té vel pró bál ta óv ni fér jét a to váb -
bi ütlegektôl. A hal dok ló utol só sza va i val az as  szonyt pró bál ta vi gasz tal ni, hogy ez a rab szol gák
sor sa, de Éva vád jai utol ér ték a fá ra ót: „milljók egy mi att” – vág ta Ádám sze mé be. A fá raó ek -
kor rá éb redt, hogy va ló ban nem bol dog ha tal má nak csú csán, ezért Évát ma ga mel lé ül tet te, és a
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nô ké ré sé re fel sza ba dí tot ta a rab szol gá kat. Lu ci fer pe dig fel idéz te a szel lem tes tet öl tött em lé ke i-
nek pusz tu lá sát. Ádám in dult to vább, hogy az egyenlôségen ala pu ló tár sa dal mat meg ke res se.

Athén ban (5. szín) a vá ros kö ze pén gyü le ke zett a nép, hogy a de ma gó gok szó nok la ta it meg hall  -
gas sák. Miltiádész had ve zér tá vol volt, dicsô csa ták ban vett részt, de az athé ni nép áru ló nak ki ál  -
tot ta ki a tá vol lét ében. A de ma gó gok be fo lyá sol ták a tö me get, az athé ni pol gá rok az ô ha tá suk ra
a had ve zér fe le sé gén, Éván (Lu cia) és a fi án akar tak bos  szút áll ni. Lu cia Aph ro di té temp lo má ban
mu ta tott be ál do za tot, hogy fér je ép ség ben ha za tér jen a csa tá ból. Miltiádész ed dig min den hol gyô -
zött, még is azt ál lí tot ták ró la, hogy ös  sze ját szik az Athént szo ron ga tó per zsák kal. A nép pe dig né  -
hány ga ras fe jé ben bár mi re ké pes volt, sza va za tu kat akár egy ku pa bo rért is el ad ták, pe dig sza bad
pol gá rok vol tak.

Ádám a se re gek élén a vá ros ba tar tott. Min den ki azt gon dol ta, hogy meg ne szel te, mit ter vez nek
el le ne. A nép vi szont kö pö nyeg for ga tó mó don hó do lat tal si e tett a had ve zér elé, bo csá na tért kö nyö  -
rög tek. A fér fi nem ér tet te az em be rek vi sel ke dé sét, majd el mond ta, hogy azért tért vis  sza, mert se  -
be sü lé sei mi att nem tud ja már el lát ni ko ráb bi tiszt sé gét. Kard ját Pallasz Athé né ol tá rá ra kí ván ja
ten ni, ha tal mát pe dig a nép ke zé be he lyez ni. Se re ge it el bo csá tot ta, és mi köz ben az ol tár hoz igye -
ke zett, a de ma gó gok ál tal fel tü zelt nép rá ron tott. Lu cia megvetô sza va kat in té zett az em be rek  hez,
Ádám vi szont megértô volt. Tud ta, hogy a nyo mor kész tet te ôket a bos  szú ra, mind ezt a nép ter mé  -
sze té nek tar tot ta. Ugyan ak kor min den nel le szá molt, és fe jét a bárd alá haj tot ta.

A csa ló dott hôs ma ga mö gött hagy ta a köz szol gá la tát, és a ma gán élet be kí vánt vis  sza vo nul ni.
Ádám Sergiolus né ven egy zül lött tár sa ság tag ja Ró má ban (6. szín). A pes tis súj tot ta vá ros ban
csak az elôkelôknek ada tott meg, hogy éle tü ket kel le me sen tölt sék. Így volt ez Ádám mal és tár -
sa sá gá val is. Míg má sok nyo mo rog tak, ôk él vez ték az étel, az ital, a ze ne örö me it, mitöbb, gla di á-
to rok já té kán szó ra koz tak. Ci ni ku san fo gad tak, va jon me lyik ke rül ki gyôztesen a har co sok kö zül.
Ádám Évát (Jú li át), Catulus pe dig lo vát aján lot ta fel nye re mény ként. Be kel lett lát ni uk azon ban,
hogy sem ez, sem az étel, de még a sze rel mi má mor sem szó ra koz tat ja ôket. Hip pia a má mor ról
da lolt, Cluvia gúny dalt éne kelt a ha gyo má nyos ró mai erényekrôl. Jú lia a ze ne szó hal la tán egy pil -
la nat ra el mé lá zott, és fel ele ve ní tet te a ré gi har mó nia, az éden vi lá gát, Ádám ban pe dig fel tá madt
az un dor a dôzsölô élet mód tól. A tá vol ból jaj szó hal lat szott. Lu ci fer egy te me té si me ne tet hí vott
be az ut cá ról, Hip pia egy elôzetes fo ga dá sa sze rint meg csó kol ta a hul lát, aki a nyi tott ko por só ban
fe küdt. Pé ter apos tol lé pett elô a kíséretbôl, de a fi gyel mez te tés sel már el ké sett: a nô a dög ha lált
vet te ma gá ra a csók kal, ami vel a ha lott szá já ból az obu lust kí ván ta ki ven ni. Hip pia gör csö sen vo -
nag la ni kez dett, az apos tol pe dig meg ke resz tel te éle té nek utol só per ce i ben. A mu la to zók köz ben
fej veszt ve el me ne kül tek, Ádám pe dig az apos tol sza va i nak nyo mán in dult to vább. Új esz mé ket
ke re sett, a sze re tet és a test vé ri ség esz mé it kí ván ta kö vet ni.

Kons tan ti ná poly, a ke le ti ke resz tény ség fôvárosa Ádám következô ál lo má sa (7. szín). Itt mint
Tankréd, a lo vag je le nik meg. Ázsi á ból ér ke zett, oda kí ván ta el vin ni a ke resz tény ta no kat. Most
döb ben ten ta pasz tal ta, hogy a pol gá rok a ke resz tes lo va gok elôl a há zuk ba zár kóz tak. Ezek az em -
be rek azt ta pasz tal ták, hogy a ka to na, bár mi lyen zász ló alatt is har col jon, csak a ros  szat je len ti: ra -
bol, nôket erôszakol, zsák mányt sze rez. Tankréd ezért hi á ba kért szál lást, se hol sem ka pott. Már
úgy dön tött, hogy ka to ná i val a li get ben éj sza ká zik, ami kor a Pát ri ár ka dí szes kí sé ret tel ki jött a pa -
lo tá ból. A fôpapot kér te, se gít se meggyôzni a pol gá ro kat, hogy fo gad ják be éj sza ká ra. A pap nem
ér ke zett a ké rés sel fog lal koz ni, mert eret ne kek fö lött kel lett ítél kez nie. Tankréd ér tet le nül szem lél -
te, hogy egyet len i be tû kö rül zaj lik a vi ta, és emi att kül de nek em be re ket a mág lyá ra. A sze re tet
egy há zá nak fôpapja in du la to san ítél ke zett az ál ta la bû nös nek tar tott em be rek fe lett, és a tûz ha lál ba
küld te ôket. Tankréd hi te meg ren dült, ezt csak te téz te, ami kor két ré mült nô kér te a se gít sé gét. Ádám
sa ját ka to nái ron tot tak rá juk, hogy szûz eré nye i ket el ti por ják. Az egyik nô, Éva (az az Izó ra) volt,
aki iránt Tankréd azon nal sze re lem re lob bant. A ka pu ig kí sér te, és ar ra várt, hogy a lány jel zi a szá -
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má ra, ér zel me it ô is vi szo noz ni fog ja. Éva vi szont el mond ta ne ki, hogy ap ja Is ten nek aján lot ta, sze  -
rel mük re mény te len, mert kö ti a fo ga da lom. Ádám a lo va gi erény ben is csa ló dott, olyan kor ba vá -
gyott, ahol nin cse nek esz mék.

Ádám Prá gá ban (8. szín) vis  sza vo nult tu dós ként élt Kep ler né ven. Eb ben az át me ne ti kor ban
csil la gász ként csak a tu dás nak és a szemlélôdésnek kí vánt él ni, pe dig a mág lya tü zek még ég tek, és
a ba bo nák sem tûn tek el. Ru dolf csá szár ud va rá ban dol go zott, meg él he té se ér de ké ben ar ra kény -
sze rült, hogy tu dá sát a csá szár szol gá la tá ba ál lít sa, mitöbb, ap ró pénz re vált sa a tu do mányt. Tu do -
má nyos meggyôzôdése el le né re ho rosz kó po kat kel lett ké szí te nie az ural ko dók nak és az ud va ron -
cok nak egy aránt. Ez zel tar to zott is, mert a csá szár emel te fel a sze gé nyek so ra i ból, és tet te ne mes -
sé. Még azt is el vár ta tôle, hogy uta sít sa el a pro tes táns né ze te ket, és ne áll jon any ja mel lé, akit bo -
szor kány ság gal vá dol tak, és bör tön be ve tet tek. Hit ve se kap csán is meg al ku vás ra kény sze rült, Bor -
bá la (az az Éva) a léhûtô ud va ron cok fényûzô éle tét kí ván ta él ni. Eh hez új ra és új ra pénzt kért
férjétôl, rá adá sul hit ve si es kü jét megszegô légy ott ra ké szült. Ádá mot fa mu lu sa, Lu ci fer bor ral kí -
nál ta, hogy se gít se a ba jok fe le dé sé ben, Ádám pe dig el pa na szol ta ne ki, hogy más el kép ze lé se volt
a tu do mányt illetôen. Pa na szos gon do la tai kö ze pet te a Mar seil laise dal la mát hal lot ta a tá vol ból, s
ek kor álom ba bó dult.

Ádám az álom so rán (9. szín) Pá rizs ba ke rült, a fran cia for ra da lom hí res köz te ré re, a Grève-
piacra. Dan ton, a for ra dal már nép ve zér ké pé ben je lent meg. Új jel sza va kat hir de tett a tö meg ben:
egyenlôség, test vé ri ség és sza bad ság. A ha za ve szély ben volt, és meg bíz ha tó ka to nák ra volt szük -
sé ge, akik ké szek meg hal ni az ügy ér de ké ben. Igye kez tek fel ku tat ni a bû nö sö ket, aki ket az tán a ba -
kó, va gyis Lu ci fer rö vi de sen ki is vég zett. Dan ton elé hur col tak két arisz tok ra tát, a ki rály hû már kit
és hú gát, Évát. Az ed dig ke gyet len szi gor ral döntô Dan ton ban fel tá madt a ro kon szenv a test vér pár
iránt, pe dig azok ki tar tot tak né ze te ik mel lett. Évát le szúr ta egy fa na ti kus for ra dal már. A tömegbôl
egy pórnô vált ki – Éva volt ô is ron gyos, alan tas alak ban –, aki ezért a hôstettért Ádám sze rel mét
kér te cse ré be, de a fér fi el uta sí tot ta. Dan ton el bor zadt a tör tén tek lát tán. Rá adá sul a köz han gu lat el -
le ne for dult, a ja ko bi nu sok a ha lá lát kö ve tel ték. Azok kí ván ták el ve szej te ni, akik egy kor elv tár sai
vol tak, köz tük Robespierre is. Az zal vá dol ták, hogy az arisz tok ra ták kal ro kon szen ve zik, csem pé -
szet tel fog lal ko zik és ura lom ra kí ván tör ni. Nem volt me nek vés, a ba kó már ké szült a ki vég zé sé re,
a bu kott nép ve zér pe dig meg ad ta ma gát a sor sá nak.

Az álom ból fel ri ad va Ádám új ra Prá gá ban ta lál ta ma gát (10. szín). Má mo ro san éb redt, és a tör -
tén tek el le né re sem áb rán dult ki a for ra da lom eszméibôl. Lu ci fer ed dig hall ga tott, de a lel kes sza -
va kat már ô sem hagy ta szó nél kül. Gú nyo san je gyez te meg, hogy mind ez a bor má mo rá nak és a
más na pos ság nak tud ha tó be. A „tu dós” lel ke sen kezd te a nap ját, és ta nít vá nyát is ar ra in tet te, hogy
ke rül je az elôítéleteket és a min ták kö ve té sét. Fe le sé ge vi szont lec két ka pott az ud va ri „erköl csök -
bôl”. Az ud va ronc cal együtt töl tött éj sza ka szá má ra csak meg aláz ta tást ho zott. 

Az öregedô Ádám Lon don ban, a Tower bás tyá ján áll va szemlélôdött (11. szín). Lá bai elôtt nyüzs  -
gött a vá ros, a pi ac tér a sza bad ver seny vi lá gát tük röz te. Az elsô be nyo má sai még lel ke se dés re kész -
tet ték, de Lu ci fer óva in tet te: közelrôl néz ve lát ha tó csak az össz hang hi á nya. Azt ja va sol ta, hogy
egy sze rû pol gár ként sé tál ja nak a tö meg ben. So kan to long tak a lon do ni vá sár ban, ahol szin te min -
dent meg le he tett sze rez ni. Nyo ma sem volt azon ban a ne me sebb dol gok nak, sem a tu do mány, sem
a mû vé szet nem kép vi sel tet te ma gát oda lenn. A nagy ver seny más ról szólt: si lány áru ról, ol csó mun -
kabérrôl, ön ma gu kat el adó emberekrôl. Éva is aján dé kért, pén zért kí nál ta a sze rel met. A nagy to lon  -
gás kö ze pet te egy mun kást vit tek a vesztôhelyre, mert meg öl te a gyá ros fi át, aki el csá bí tot ta a nyo -
mor tól szenvedô fe le sé gét. Mi kor Ádám és az ol da lán sé tá ló Éva egy szent kép mel lé ke rül tek, a nô
nya kán a gyöngy sor kí gyó vá vál to zott. Ádám a kitörô bot rány mi att a Tower fe lé igye ke zett. A vá -
sár be li nyüzs gés ha lál tánc cá vál to zott, a sír göd röt sen ki sem tud ta ki ke rül ni, min den ki a mély ben
vé gez te, ki vé ve Évát, aki a tá ton gó mély ség fö lé emel ke dett.
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A fa lansz ter vi lá ga (12. szín) már a jövôbe ka la u zol. Eb ben a kö zeg ben min dent a tu do mány ve -
zé relt, és Ádám kez det ben örült en nek az esz mé nek. Ugyan ak kor a ha za fo gal má nak el vesz té sét na -
gyon saj nál ta. A fa lansz ter re azért volt szük ség, mert az em be ri ség ki me rí tet te a Föld ja va it, és ra -
ci o na li zált élet tel le he tett csak a túl élés re tö re ked ni. Mú ze um ba szám ûz tek min den olyat, ami eh -
hez az élet hez fe les le ges nek bi zo nyult: mû vé sze tet, csa lá dot, ér zé se ket, egyé ni sé get stb. A mun kát
csengôszóra hagy ták ab ba a tu dó sok, majd ar ról be szél get tek, hogy ki mi lyen si ker rel vé gez te a te -
vé keny sé gét. A fa lansz ter ben sen ki nek sem volt ne ve, nem volt jelentôsége, hogy aki va la ha ma ga
Lu ther volt, most a Har min ca dik „ne vet” vi se li, és fûtôként dol go zik. Pla tón pász tor volt, Mi che lan  -
ge lo pe dig szék lá ba kat fa ra gott. Mind an  nyi an bün te tést kap tak, mert hi bát kö vet tek el. Pla tón nyá -
ja el bi tan golt, ezért nem ebé del he tett. Mi che lan ge lo fel akar ta dí szí te ni a mo del le ket, szo ba fog ság -
ra ítél ték. Lu ther túl fû töt te a ka zánt, ezért bor són tér de pel tet ték. Éva is fel tûnt egy kis fi ú val, aki nek
meg vizs gál ták a ko po nya al ka tát, hogy szak mát vá las  sza nak ne ki. Ádám fel há bo ro dott, és meg akar  -
ta aka dá lyoz ni, hogy el ve gyék Éva gyer me két. Lu ci fer me ne kí tet te meg a büntetéstôl. 

A ûr ben (13. szín) tett uta zás Ádám újabb me ne kü lé si kí sér le te volt, mert lát ta, hogy esz méi sor ra
meg sem mi sül nek. Öre gen, a vak sö tét ben re pült. A Föld Szel le me szó lalt meg a ri deg vi lág ban, visz   -
sza té rés re biz tat ta. A Föld von zás kör ét nem lép het te át, mert az em ber rész ben a Föld gyer me ke
is, ezért vis  sza tért oda, ahon nan ér ke zett. Rész ben ka pott vá la szo kat a ben ne élô ké te lyek kap -
csán: „A cél a ha lál, az élet küz de lem, / S az em ber cél ja e küz dés ma ga.”

Hó val és jég gel bo rí tott, fát lan vi dék a következô ál lo más (14. szín). A Föld ki hûlt, csak né hány
esz ki mó ten get te még itt az éle tét. Az em be rek el kor cso sul tak, egy más éle té re tör tek, mert a fó ka
ke vés nek bi zo nyult. Ádá mot is ten ség nek néz ték, ezért le bo rul tak elôtte, az egyik esz ki mó még a
fe le sé gét, Évát is fel aján lot ta ne ki. Ádám el ret tent ettôl a jövôképtôl.

Új ra a pál ma fás vi dé ken ta lál juk az elsô em ber párt (15. szín). Ádám if jú ként lé pett elô a kuny -
hó já ból, Éva még bent aludt. Az elsô fér fi bor zong va idéz te fel ma gá ban az álom rész le te it. Lu ci -
fer sze rint meg kell al kud nia a lá tot tak kal, de Ádám más meg ol dást akart. Mi vel tud ta, hogy raj -
ta áll a jövô, ezért úgy dön tött, hogy a mély be ve ti ma gát, és ez zel együtt az egész em be ri sé get.
Ek kor Éva lé pett elô, hogy bol dog hírt kö zöl jön a pár já val, úgy érez te, anyá vá lesz. Ádám be lát ta,
nem tud ja meg aka dá lyoz ni a jövendôt, az em be ri ség ez zel már út já ra in dult. A megjelenô Úr vé -
gig hall gat ta Ádám ké te lye it, de a kér dé se i re nem adott egy ér tel mû, meg nyug ta tó vá laszt. Ki je löl te
Lu ci fer he lyét a vi lág ban, az em ber pár nak pe dig megerôsítette a követendô élet el vet: „Mon dot -
tam, em ber: küzdj és bíz va bíz zál!”

� A fôbb szereplôk jel lem zé se

Ádám: Az örök em ber, az em be ri ség képviselôje. A jövendôt kí ván ja tud ni, és lé te zé sé nek ér tel  -
mét ke re si. A ké tely és a bi zony ta lan ság gyöt ri, s ez zel min dig új tu dás ra tör.

Éva: Az örök nô jel ké pe. El lent mon dá sos fi gu ra, bûn és erény egy aránt jel lem zi. Ádám tár sa, aki
a szép sé get, az if jú sá got és a köl té sze tet is szim bo li zál ja. Míg Ádám csak sej ti az Úr sza va it, ad dig
ô ér ti, ezért le het a fér fi segítôje az élet hos  szú út ján.

Lu ci fer: In kább bu kott an gyal, mint ör dö gi fi gu ra. A ré szét kö ve te li a teremtésbôl, s mi vel azt
nem kap ja meg, az em bert kí ván ja el pusz tí ta ni. Lé nye ge a ta ga dás, a ké tely. Ez zel sar kall ja az
em bert új utak ke re sé sé re. Sze mé lye nem egy ér tel mû en go nosz, több ben ne a tra gi kus dicsôség,
a ne mes dac. Cél ját úgy is fel vál lal ja, hogy tud ja, nem ér he ti el so ha.
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� Elem zés

Az em ber tra gé di á ja for rá sai kö zött Ma dách lel ki-vi lág né ze ti vál sá gát tart juk szá mon. Az em be -
ri ha la dás ért foly ta tott küz de lem ér tel met len sé gé nek él mé nye ren dí tet te meg az író vi lág kép ét. Eb -
ben a XIX. szá za di ter mé szet tu do mány ok új ta ní tá sai is megerôsítették: a ter mé sze ti tör vé nyek ab -
szo lút ér vé nyes sé gé nek meg cá fo lá sa (a vég zet el ke rül he tet len, a Nap ki hûl, a föl di lét meg szû nik,
az em be ri faj el pusz tul), a sza bad aka rat ta ga dá sa, a tár sa dal mi ha la dás és az em ber er köl csi kul tu -
rá lis tö ké le te se dé sé nek két ség be vo ná sa. Ma dác hot el bi zony ta la ní tot ták ezek az el kép ze lé sek, ezt a
belsô csa tát Ádám és Lu ci fer kap cso la tá ra ve tí tet te ki. Más részt egyé ni, sze mé lyes csa pá sok ér ték,
nôvérének és csa lád já nak meg gyil ko lá sa megerôsítette ben ne azt a hi tet, hogy a tö meg el gán csol ja
az ér te küzdô nagy egyé ni sé ge ket. Fel bom lott há zas sá ga pe dig a nôi nem ben va ló csa ló dás sal volt
egyenlô, so ha nem he ver te ki ezt a tö rést. 

A mû szü le té sé nek idôpontja – a sza bad ság harc bu ká sa után el telt tíz év – egy olyan kor sza kot
je lez, ami kor a ma gyar ér tel mi ség már rá lá tás sal tud ja ér té kel ni a for ra da lom jelentôségét és a bu -
kás oka it. A tra gé di á ban a konk rét tör té nel mi ese mény ta nul sá gai ál ta lá nos em be ri szin ten je lent -
kez nek: a mû az em be ri ség tör té ne tét fel dol goz va, egye te mes szintrôl pró bál vá laszt ad ni a nem ze -
ti prob lé mák ra is. Ez a tö rek vés tükrözôdik a mû faj ki vá lasz tá sá ban: a drá mai köl te mény utal a ro -
man ti ka esz té ti ká já nak mû fa ji ha tá ro kat le bon tó tö rek vé sé re, va la mint ar ra, hogy nem a külsôd le ges
drá mai cse lek mény a fon tos, ha nem a szereplôkben le ját szó dó gon do la tok ki ve tí té se.

A mû az em be ri ség nagy prob lé má ját öle li fel (em be ri ségdrá ma), a fi lo zó fia végsô kér dé se it bon  -
col gat ja. Ar ra ke re si a vá laszt, hogy mi az em be ri lét ér tel me és cél ja, van-e lehetôsége az em be  ri ha -
la dás nak, mi a küz del mek, a nagy esz mék és ér zel mek jelentôsége. Köz pon ti prob lé mái kö zött ta -
lál juk a vi lág ala kít ha tó sá gá nak, il let ve de ter mi nált sá gá nak kér dé sét: az em be ri sza bad ság és sza -
bad aka rat kor lát la nul ér vé nye sül het-e a vi lág ban, vagy a ter mé sze ti tör vé nyek de ter mi niz mu sá nak
rab ja csu pán. Ma dách vá la sza, hogy az em ber az egyén szint jén sza bad, ám az em be ri ség szint jén
de ter mi nált. Fel me rül az egyén és tö meg vi szo nyá nak kér dés kö re is: a fran cia for ra da lom ese mé -
nyei tet ték vi lá gos sá, hogy a tö meg nem csu pán ala kí tó ja, de aka dá lyo zó ja és el tor zí tó ja is a tör té -
ne lem nek. Ma dách lo gi ku san és kö vet ke ze te sen vi szi vé gig a pol gá ri li be ra liz mus nagy esz mé i nek
ki ala kí tá sát a múlt ban, ura lom ra ju tá sát a je len ben, s tra gi kus el lent mon dá sa i nak le het sé ges kö vet -
kez mé nye it a jövôben. Az író vizs gá la ti tár gya az em ber és ter mé szet meg bom lott har mó ni á ja is.
Ma dách a te rem tett vi lág ból, az is te ni gondviselésbôl ki sza ka dó em ber tra gi kus sor sát mu tat ja be.
A kér dés fel ve tés sok kal fon to sab bá vá lik, mint ma ga a vá lasz, mi vel konk rét meg ol dá sok nem le -
het sé ge sek. Er re utal a mû zár la tá nak nyi tott sá ga is, mely Sôtér Ist ván és Né meth G. Bé la sze rint az
al ko tás egyik leg na gyobb eré nye. 

A mû iro dal mi elôzményének Goe the Fa ust ja, By ron Ká in ja és Mil ton El ve szett Pa ra di cso -
ma, va la mint a fran cia fel vi lá go so dás fi lo zó fi ai drá mái tekinthetôk.

Az em ber tra gé di á já nak meg ér té sé hez a mû vet át ha tó ter mé szet tu do má nyos esz mék is me re te is
szük sé ges. Ma dách en cik lo pé di kus tel jes ség gel vo nul tat ja fel a mû ben a XIX. szá zad ban jelent ke  -
zô, a vi lág ké pet for má ló ter mé szet tu do má nyos fel fe de zé se ket, mind ezt be le si mít ja a mû kon cep -
ci ó já ba és át lé nye gí ti. Fel so ra koz tat ja New ton Principia cí mû mû vét, il let ve a belôle fa ka dó is ten -
ké pet, Fa ra day mág ne ses erôvonal-elméletét, az elsô ter mo di na mi kai tör vényt (anyag meg ma ra -
dás) és a má so di kat is (ener gia áram lás irá nya), Dar win evo lú ció el mé le tét és az ebbôl fa ka dó szo -
ci áldarwinizmust, Malthus né pe se dés ta nát, Lombroso ko po nya ta nát. A XIX. szá zad má so dik fe -
lé  nek tel jes fi lo zó fi ai vo nu la ta is je len van: az eg zisz ten ci a liz mus, a po zi ti viz mus és különbözô
ma te ri a lis ta ta nok (Scho pen ha u er).

A drá mai köl te mény fi lo zó fi ai alap ját He gel di a lek ti kus vi lág fel fo gá sa ad ja: min den ál lí tás nak
(té zis) van egy el len pont ja, ta ga dá sa (an ti té zis), és ez a konf lik tus fel ol dó dik a két elem ös  szeg -
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zé sé vel (szin té zis). A he ge li tri á da átvetíthetô a tör té ne lem fo lya má ra is, ame lyet a mû tör té ne ti
szí nei je le ní te nek meg. A há rom szereplô kö zül Ádám és Lu ci fer a fen tebb em lí tett di a lek ti ka két
ágát kép vi se li. En nek megfelelôen – a tör té ne ti szí nek ben mu ta tott em be ri alak juk el le né re is –
in kább té zis fi gu rák, esz me hor do zók. Ádám a té zis, Lu ci fer az an ti té zis képviselôje. Éva kiegy en -
lítô sze re pet tölt be, az az a szin té zis hor do zó ja, bár egyes fel fo gá sok ta gad ják a szin té zis je len lé -
t ét a mû ben. Pe dig Éva sok ar cú sá gá val, az egy más nak el lent mon dó jel lem vo ná sa i val az élet és ter  -
mé szet sok fé le ség ét jel ké pez he ti, alak já ban a különbözôségek nem egy más ki zá rói, ha nem kie gé -
szítôi. 

A szí nek ben megjelenô esz mé ket Lu ci fer – cél já nak, a te rem tés el pusz tí tá sá nak megfelelôen – a
tor zí tó gya kor lat so rán mu tat ja fel. A 4. szín ben, Egyip tom ban az ural ko dó esz me az egyed ura lom.
Ádám ebbôl áb rán dul ki Éva sza va i ra, s az „egy mil li ók mi att” el vé nek je gyé ben fel sza ba dít ja a
rab szol gá kat. Az 5. (athé ni) szín meg ha tá ro zó esz mé je a sza bad ság és egyenlôség. Ma dách a
XIX. szá zad felelôs li be rá lis gon dol ko dó i nak legfôbb di lem má ját ve ti fel, amen  nyi ben a sza bad -
ság és egyenlôség köl csö nö sen ki olt ja egy mást. Az egyenlôség ne vé ben a tö meg re rá ru há zott
sza bad ság ön ma ga pa ró di á já ra vál toz tat ja a de mok rá ci át, hi szen a tö meg a de ma gó gok be fo lyá -
sa alá ke rül. Az egyén és a tö meg is el len tét ben áll egy más sal. Ró má ban Ádám ki áb rán dult, az esz  -
me és meg va ló su lás tra gi kus el lent mon dá sá ból az él ve ze tek vi lá gá ba me ne kül, mo rá lis zsák ut cá -
ba jut. Az esz mé nyek vi lá gá ra Éva em lé kez te ti, mert fel idé zi szá má ra a pa ra di cso mot. Az új esz me,
a ke resz tény ség ál tal kép vi selt sze re tet, test vé ri ség él te ti Ádá mot. A 7. szín ben, Kons tan ti ná poly -
ban a ke resz tény ség gya kor la ta nem iga zol ja vis  sza Ádám lel ke se dé sét. A dog má vá me re ve dett,
val lá si há bo rúk ba tor kol ló ke resz tény val lás el le he tet le ní ti az egyé ni bol dog sá got is. Ádám Prá -
gá ban a tu do má nyok ba me ne kül. Kep ler ként az ég tit ka it ku tat ja, köz ben a min den na pos meg él -
he tés gond ja i val küsz köd ve ho rosz kó po kat gyárt, tu dá sát ap ró pénz re vált ja, hogy fe le sé ge anya -
gi igé nye it ki elé gít se. Pá rizs „álom az álom ban”, ahol az ed dig meg fi gyelt és ural ko dó esz mék
együtt je len nek meg a for ra da lom jel sza vá ban. Az esz mék kö zöt ti el lent mon dás azon ban fel old -
ha tat lan nak lát szik, a gya kor lat el tor zít ja a leg ne me sebb ide á kat is. A for ra dal mi ter ror meg sem -
mi sí ti a sza bad ság, egyenlôség, test vé ri ség ro man ti kus ér ték tri á szát. A 10. szín fel üté se hoz za a
leg fon to sabb ta nul sá go kat, ér tel me zi az „álom az álom ban” tör té né se it. Pá rizs ra vis  sza em lé kez -
ve Ádám nem áb rán dul ki, egy szer re lát ja az ese mény bû nét és eré nyét (szin te ti zá ló dás). 

Lon don Ma dách je le ne, a li be ra liz mus gyôzelme, a sza bad ver seny vi lá ga. Az egyet len érték -
mé rô a pénz, az er köl csi tör vé nyek már nem meg ha tá ro zó ak. A tra gi kus fel is me rés az élet ér tel met  -
len sé ge: ezt jel ké pe zi a szín vé gén a ha lál tánc. Egye dül Éva lép túl a sí ron, hi szen ô el lent mon -
dá sos nôi mi vol tá ban is a köl té szet és az if jú ság jel ké pe. A fa lansz ter vi lá gát az és  sze rû ség és a
rá ció szab ja meg. Az utó pi kus vi lág ban (Fourier utó pi á ja) a jó zan ész ural ma szür kí ti el a sok szí nû,
gaz dag éle tet, ki zár ja a mû vé sze tet, az ér zel me ket, az em be ri von zal mat. Ádám a különbözô meg  va  -
ló sult és le het sé ges tár sa dal mi for má ci ók ból ki áb rán dul va, az em be ri sza bad ság, sza bad aka rat
végsô bi zo nyí té kát ke res ve ki akar sza kad ni a föl di vi lág ból. Az ûr be megy, de fel is me ri, hogy
az em be ri sza bad ság nak nem csu pán tár sa dal mi, ha nem ter mé sze ti ha tá rai is van nak. A Föld
Szel le mé nek sza vá ra elôször vetôdik fel ben ne a cél és küz de lem kettôsségének prob lé má ja. A
15. szín ta nul sá gát megelôlegezve a küz de lem fon tos sá gát hir de ti. A 14. szín az esz ki mók vi lá ga,
az em ber és ter mé szet vi szo nyát áb rá zol ja. A meg bom lott har mó ni á ban az em ber el vesz ti em ber -
ar cát. 

Az utol só szín ben Ádám úgy ér zi, ma gá ra ma radt a meg élt él mé nyek tra gi kus kö vet kez mé nye i  -
vel. Az Úr sza va Ádám ma gá nyát is old ja, mi kor mel lé ren de li Évát, aki ér zé keny sé gé vel, nôi mi -
vol tá nál fog va al kal ma sabb az is te ni su gal lat be fo ga dá sá ra, de mel lé ren de li Lu ci fert is, aki ép pen
ta ga dá sá val fog ja új utak ke re sé sé re in dí ta ni. A Teremtô a lel ki is me ret sza vá nak fon tos sá gát is
hang sú lyoz za. A mû zár la tá ban fo gal ma zó dik meg, hogy Ádám hi té vel (té zis) szem ben min dig ott
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áll majd Lu ci fer két ke dé se (an ti té zis), ám Éva sze mé lye te rem ti meg Ádám szá má ra a har mó ni át
(szin té zis), ki bé kí ti ben ne az el lent mon dá so kat.

Az al ko tás ban felmerülô kér dé sek re nem szü let nek konk rét vá la szok. Az író a küz dés eti ka és az
is te ni ke gye lem re va ló rá ha gyat ko zás fon tos sá gát hang sú lyoz za, így a fi lo zó fi ai kér dé sek re er köl -
csi szin ten ad ja meg a fe le le tet. Az em ber nek fel kell is mer nie a sza bad ság mél tó sá gát és fele lôs -
sé gét, a teremtô em ber kö te les ség tu da tá val kell helyt áll nia a vi lág ban. Eb ben se gít sé gé re van, ha te  -
remt  mény vol tát fel is me ri, és rá ha gyat ko zik az is te ni ke gye lem re. Az em ber tra gé di á ja a te rem tett
vi lág ból az ész se gít sé gé vel ki lé pett em ber tra gé di á ja, de nem von ja két ség be a teremtô em ber fel -
ada tát, az aka ra tot és a rá ci ót, csak kor lá tok kö zé szo rít ja.

� Ér de kes sé gek

1883. szep tem ber 21-én mu tat ták be a da ra bot Pes ten, ma ezen a na pon tart juk a drá ma nap ját.
A mû nek ani má ci ós fel dol go zá sa is ké szült Jankovics Mar cell ál tal (1989). Szinetár Mik lós té -
vés fel dol go zá sá ban Éva sze re pét Moór Ma ri an na, Ádá mét Huszti Pé ter ját szot ta (1969). Az új
Nem ze ti Szín ház ez zel a da rab bal nyi tot ta meg ka pu it 2002. már ci us 15-én. Az elôadást Szikora
Já nos ren dez te, Lu ci fer sze re pét Al föl di Ró bert ját szot ta. Az örök ér vé nyû mû vet for ma bon tó meg  -
ol dá sok kal ak tu a li zál ták. 

� Fel ada tok 

– Ha tá roz za meg Az em ber tra gé di á ja mû fa ját! Mi lyen ele mek se gí te nek a fel is me rés ben?
– Mit ér tünk tör té ne ti és ke ret szí nek alatt? Mi lyen funk ci ó val ren del kez nek? Mi lyen lo gi kán ala -

pul nak? 
– Mi lyen ese mé nyek áll nak a mû ke let ke zé sé nek hát te ré ben? 
– So rol ja fel a mû nagy kér dé se it!
– Is mer tes se a da rab ban megjelenô esz mé ket!
– Mu tas sa be az írás ból ki bon ta ko zó vi lág kép jel leg ze tes sé ge it!
– Is mer tes se a da rab idôszerkezetét!

� Szö veg ér tés

„ÁDÁM
Uram! Rettentô lá tá sok gyö tör tek,
És nem tu dom, mi bennök a va ló.
Óh mondd, óh mondd, minô sors vár re ám:
E szûk ha tá rú lét-e min de nem,
Mely nek küz dé se közt lel kem szürôdik,
Mint bor, hogy vég re, amidôn kitisztúlt,
A föld re öntsd, és béigya po rond?
Vagy a ne mes szeszt jobb ra rendeléd?
Megy-é elôbbre maj dan faj za tom,
Ne mes bed vén, hogy tró nod hoz közelgjen,
Vagy, mint ma lom nak bar ma, holt ra fá rad,
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S a körbôl, mely ben jár, nem bír ki tör ni?
Van-é ju tal ma a ne mes ke bel nek,
Me lyet ki gú nyol vérhullásaért
A kis lel kû tö meg? Vi lá go síts fel,
S há lá san hor dok bár mi vég ze tet;
Csak nyer he tek cse rém ben, mert ezen
Bi zony ta lan ság a po kol. – 

AZ ÚR
Ne kérdd
To vább a tit kot, mit jó té ko nyan
Ta kart el is ten kéz vá gyó szemedtôl.
Ha lát nád, a föl dön mú lé ko nyan
Pi hen csak lel ked, s túl örök idô vár:
Erény nem vol na itt szen ved ni töb bé.
Ha lát nád, a por lel ke det fel is  sza:
Mi sar kan tyúz na, nagy esz mék mi att,
Hogy a muló perc élvérôl le mondj?
Míg most, jövôd kö dön csil log va át,
Ha perc nyi lé ted sú lyá tól le gör nyedsz,
Emel majd a vé get len ér ze te.
S ha en nek el ra gad na büsz ke sé ge,
Fog kor lá toz ni arasz nyi lét.
És biz to sít va áll nagy ság, erény. –

LU CI FER (ka cag va)
Va ló ban, mely re lépsz, dicsô a pá lya,
Nagy ság s erény leszen te hát ve zé red,
E két szó, mely csak úgy bír testesûlni,
Ha ba bo na, elôitélet és
Tu dat lan ság álland mel let te ôrt. –
Mi ért is kezd tem em ber rel na gyot,
Ki sár ból, nap su gár ból ös  sze gyúr va
Tu dá sa tör pe, és vak sá ga nagy. –

ÁDÁM
Ne gú nyolj, óh, Lu ci fer, csak ne gú nyolj:
Lát tam tu dá sod tisz ta al ko tá sát,
Na gyon hi deg volt ot tan e ke bel nek. –
De, óh, Uram! Ki fog fel tar ta ni,
Hogy meg ma rad jak a he lyes uton?
El von tad tôlem a ve zér ke zet,
Hogy a tu dás gyü möl csét ízlelém.

AZ ÚR
Ka rod erôs – szived emel ke dett:
Vé get len a tér, mely mun ká ra hív,
S ha jól ügyelsz, egy szó zat zeng fe léd
Szüntelenûl, mely vis  sza int s emel,
Csak azt kö vesd. S ha tettdús éle ted
Za já ban elnémúl ez égi szó,
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E gyön ge nô tisz tább lelkûlete,
Az ér de kek mocs ká tól tá vo labb,
Meg hall ja azt, és szíverén keresztûl
Köl té szet té fog és dal lá szürôdni.
E két esz köz zel álland oldalodnál,
Bal sors s sze ren cse közt mind-egy aránt,
Vi gasz ta ló, mo soly gó gé ni usz. –
Te, Lu ci fer meg, egy gyürû te is
Min den sé gem ben – mû köd jél to vább:
Hi deg tu dá sod, dôre ta ga dá sod
Lesz az élesztô, mely for rás ba hoz,
S el tán to rít ja bár – az mit se tesz –
Egy perc re az em bert, majd vis  sza tér.
De bûnhödésed vég te len leend
Szün te len lát va, hogy mit rontni vágyol,
Szép és ne mes nek új csi rá ja lesz. –

AN GYA LOK KA RA
Sza ba don bûn és erény közt
Vá laszt hat ni, mily nagy esz me,
S tud ni még is, hogy fe let tünk
Pajzsúl áll Is ten ke gyel me. 
(...)

ÉVA
Ah, ér tem a dalt, há la Is te nem nek!

ÁDÁM
Gya ní tom én is, és fo gom kö vet ni.
Csak az a vég! – csak azt tud nám fe led ni! –

AZ ÚR
Mon dot tam, em ber: küzdj és bíz va bíz zál!”

1. Mu tas sa be a mû szereplôit: Évát, Ádá mot és Lu ci fert! Ho gyan je le nik meg sze mé lyük ben a tézis-
antitézis-szintézis hár ma sa?

2. Mi re utal Ádám a következô mon dat ban? „Uram! Rettentô lá tá sok gyö tör tek...”
3. So rol ja fel, mi lyen fo gó dzó kat kap Ádám az Úr tól! Idéz ze a megfelelô rész le tet!
4. Me lyek je len nek meg a mû nagy kér dé sei kö zül a fen ti rész let ben? 
5. Mi utal Ádám és Éva különbözôségére? Idéz ze és ér tel mez ze a megfelelô szö veg ele me ket!
6. Mi lyen nek lát tat ják az em bert Lu ci fer sza vai?
7. Mu tas sa be a rész let ben meg fo gal ma zó dó ro man ti kus em ber fel fo gás lé nye gét!
8. Ál lít sa pár hu zam ba Ma dách al ko tá sát a fen ti rész let se gít sé gé vel a Cson gor és Tün de cí mû Vö -

rös mar ty -mû vel!
9. Ér tel mez ze a mû zár la tát! Mi ért tart juk nyi tott mû nek Az em ber tra gé di á ját?
10. Mu tas sa be a küz dés eti ka lé nye gét!


