
 

Madách Imre: Az ember tragédiája II. – Eszmék és 
szereplők 
„S NEM ÉRZÉD-É ESZMÉID KÖZT AZ ŰRT?” 

 
Javasolt feldolgozási idő: 2 óra 45 perc 
 
1. feladat 
 
Alább Az ember tragédiája történelmi színeivel kapcsolatos kérdésekre adandó 
válaszokat találod. 
 
1. Ádám meghallja a nép jajszavát. A „milliók egy miatt”, a hatalom elve helyébe 
az egyenlőség eszméje lép. 
2. Azzal vádolják, hogy megvesztegették, ezért nem harcol tovább, ezzel 
elárulta a hazáját, a népét. 
3. Mivel már saját isteneiket sem tisztelik. Csak a pillanatnyi élvezeteknek 
élnek, de nem találnak örömet semmiben. Ők okozzák Róma bukását, a 
városban rend helyett anarchia van. 
4. Bár Ádám keresztes lovag, mégis eretnekséggel vádolják, mert nem érti a 
dogmatikai vitát. 
5. Ádám Keplerként kiábrándult a középkori műveltségből, amely nem tűri a 
kritikai gondolkodást (Kepler hiába tudós csillagász, a babonás Rudolf császár 
horoszkópját kell elkészítenie.) 
6. Sikkasztással, valamint azzal, hogy az arisztokratákkal rokonszenvez, és 
zsarnoki hatalomra tör. 
7. Ádám úgy gondolja, a szabad verseny a megvalósult szabadságot jelenti. 
8. Lucifer jól látja a falanszter lényegét: a hideg tudomány az érzelmeket, így a 
hazaszeretetet is „őrjöngésnek” tartja, az „egyenlőség” nevében mindent 
egységesít, elutasítja az egyediséget és az egyéniséget, így a haza fogalmát is. 
A nacionalizmus helyett a szélsőséges kozmopolitizmust hirdeti: „egész föld a 
széles haza”. 
9. Ádám kiábrándult a földi létezésből, meg akart szabadulni az anyagtól, hogy 
tiszta szellemként élhessen tovább. 
10. A Nap, mint ahogy a falanszterben a tudós megjósolta, kihűlt (fagyhalál-
elmélet). 
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2. feladat 
 
Alább az Ádám nevében írandó fogalmazásodhoz találsz megoldási javaslatot. 
 
Lehetséges tartalmak: 

- Nem kaptam választ a kérdéseimre az Úrtól. 
- Nem tudom elfelejteni a véget, az emberiség lealacsonyodását. 
- Hogyan fogok élni az eddigi tudásom birtokában? 
- Tudok-e majd küzdeni, lelkesedni?  
- Tudok-e majd más utakon járni, mint amit megálmodtam? 
- Nem tudom, most nem álmodom-e, és ha igen, mi lesz, ha ebből az 

álomból is felébredek. 
- Bárcsak ne hallgattam volna Luciferre! 
- Hűséges lesz-e hozzám Éva? 
- Mi lesz a sorsa a gyermekemnek? 
- Ha meghalok, új és új alakban támadok fel? 
- Lehet, hogy csak egy tagja leszek a tömegnek, nem pedig kiváló egyén? 
- Vajon Lucifer nem fog-e ismét hozzám csatlakozni? 
- Visszatérhetek-e valaha az Édenkertbe Évával együtt? 

 
Természetesen más kérdések is jók, ha legalább 5‒6 szerepel a 
fogalmazásodban. 
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