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AZ OKTATÁSnGYIMINISZTÉRIUM
SZEMLÉLTET6
filmdia
sorozatáb61·

FÍLMKIRENDELTSÉGE

41. szám.

MADÁCH IMRE /1823-1864./
Irodálomtörténeti
Készült:

sorozat:lO.

1952. évben. '

l;;:Madách Imre 1862";'ben.Pesten készült fényképe
savai.
-.

.-

-

a költéS aláirá-

~

Irodalmunk nagydrámai'-költeményének
"Az ember tragádiálf-jának
szerz6je1e23
január 2l-én született a vidéki~ középnemess,égnek
"abból a rétegéb5l, amely vagyona és mult ja folytán közelállt az
arisztokráciához. .
2. MaCiách Imre 1860 körül készült fényképe.

,

~adách Imre életének je1ent6s részét szü16helyén töltötte el. Mint
l~nriló ifju nehány évet Pesten töltött é~ az önkényuralom éveiben
is megfordult Pesten. Egy ilyen pesti ut alkalmából készült- ez a
fényképe Msyer György nfényképir6" mester mütermében.
.
,if

i~ Als6-Szt!!gova

látképe. Balogh Károlynak. Madách Imre unokaöacsehek 1870 körül készitett vizfestménye.
.
'Hósszsn"elny-ú16völgybén
fekszik" Als6-Sztt'egoya s annak középpontjában a kastély, ahol Madách Im~e született. Kétoldalt erd6s halmok, h~glek s azok lábánálszénaterm6·
rétek illatoznak •. A völgyben
hangos patak fut kavicsos medrében /a Stregova patakj •.E szép tá- .
jon töltötte Madácb Imre a gyermekéveit, férfi~~ora javarészét,
ugysz6lva egész életé t..
..?I
\

-4~ Madách Imre if ukori festm~n e: a sztre ovai kas~él
. 39-ben."~
A fiatal Madáoh müvészi hajlama korán megnyilatkozott.
Nemcsak
a~ollat, hanem az ecsetet is j61 kezelte. 32 rajza és öt olaj~
feStménye meg is maradt.
."
.
\

,

"

~

id. Madách

Imre, a költéS atyja. IlelO-ben

~Madách Imre édes!lpját ábrázolja
sága évében.
'

-.

.•.

~

.•.

..• .

.••...

-. ~.-

-.~.'- .

készült m!niature.L

ez a kép fiatal korában, házas-

.:

~ költ6t ·és anyját a leggyengédebb szeretet szálai fUzték egymáshoz. Madách a rajongásig szerette anyját. Az anyja pedig végtelen gyengédséggel vette körül törékeny .testü, beteges költő fiát.
7. Madách !,ária, a költ6 n6vére./le35-ben készült miniature./
Madách Imrének négy testvére volt. Imre volt a harmadik gyermek,
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alegid6sebb
fiu. A gyermekek korán'elveszitették édesapjukat:
id. Madách Imre, az apa l834-ben halt meg. A Bétsi Magyar K~1r
"igen ~rdemeB és munkás hazafiról" emlékezett meg róla l847-ben.
A Madách gyermekek nevelése az özvegyre maradt. Madách Imre tizenegyjdik évében járt, amikor apja meghalt. N6vére, Mária, . .
Balogh Károlyhoz ment férjhez. Az otthon maradt gyermekek az ,ö.z=
v~gyi házban igen komoly nevelésben részesültek. Nem láttak ti':;';.
vornyával végz6d6 vadászatokat, mámoros vac so r-aka t '" nem hallot~k a kortesek agyafurt cselfogásait.
8. A "Honmüvész" l83~-i éVfolaamának cimlapja. Ebben a fblyóirat=
ban k8z81i-virssel 1 pett Mad ch a nyilvánosság elé.
.

-

-

'

M~dách korán tett kisérletet az irodalomban. A 30-as években megindult folyóir3tok láttára, gyermekkorában Pál nevü öccsével maga
is lapot "szerkesztett" "Literaturai Kevercs" cimmel, amelynek
"olvasói" a család tagjai-voltak. l837-ben került Pestre philo=
Bophiára, s a mai Kálvin téren, a Szakal-féle házban lakott két
öccsével együtt. Pesten irogat, sokat olvas, zenét tanul s'verseit Bérczy Károlyhoz viszi birálatra.Elsó
nyilvános irodalmi
szereplése: egy vers a Honmüvész l839-i'évfolyamában /Az anya
gyermeke sírján/.
'
.
9. A "~virágok"

cimlapja.

Madách pesti diák korában megismerkedett Lónyai Etelkával, aki~
hez 26 verset irt ~ A verseket IlLantvirágok"cimmel kiadta, egy_
füzetben, de nem a könyvp í.ac r-a szánva, hanem csak szétosztásra'
barátai közt. Ezek a vetsek az akkor divatozó érzelg6s lirának
tompa visszhangjai. A nyomtatott füzet l840-benjelent
meg
Landerérnél. A kéziratifüzet
címe el6bb ftLantszikrák" volt.
10. Toldy /Schede

II Ferenc 'Madách egyik t~nára a pesti eglet.e~
t

Madách, az ':akkoriiskolarend~ek megfele16en, igen fiatalon k~rí:ilt .'
az egyetemre ./14 éves korába~. ~anárai többek között Virozs~k Antal, Horváth István, Sztojanovics Lázár a Toldi /Schedel/ lerené,~· •
a ;,Magy,arirodalomtör~énetirás aty~a".
'
é

I

,

,=l~ A "Csak tréfa" c. szinmü kéziratának

~ls6 oldala.

Madách egyetemi diák korában szorgalmas látogatója volta pes'ti
szinházi el6adásoknak. Pesti tartózkodása politikai szempon~~ói
is döntő volt. Itt szakadt ki az' otthoni feudális nevelésb6l,;
s itt ismerkedett meg a polgári demokratikus eszmékkel-. Pesti.
tnrtózkodása Kossuth és az országgyülési ifjak bebörtönzésének
- idejére esik. Érzelmi életében is jelentős változás észlelhet6.,
Csa16dik szerelmeiben. Lelki válságában az irásho~ menekül. Tör-'
ténelmi tárgyu szinmüveket, társadalmi drámát -ir /Nápolyi Endre; :
Mária királln6, Csák végnap jai, Commodus/. Di'ámakieérletei közül
legérdekesebb a "CsaL tréfa" cimU verses társadalmi szinmü, amely:~
Den Hnmogát rajzolta meg a f6höa, Zordy alakjában.
.
l2~Szontagh

Pált Madách legjobb barátja.

Madách 1842-ben letette az ügyvédi vizsgát. Még abban az évbe-n
megválasztják tiszteletbeli vármegyei jegyz6vé. Be~eg~ge
Dilat"t·
5511120/41

- 2 ..- .

azonban 1843-ban lemoni"oo csak hivatalától vonul vissza, nem a
meg~ei élett61. A nógrádmegyei liberálisokhoz csatlakozik s tudó- .
sitasokat küld megyéje életér61 a Pesti Hirlapnak, amely akkor
.
az. ellenzék egyi k csoportjának, a centralistáknak a szócsöve volt.
Felhivással fordult Im gyéje leányaihoz, hogy támogassák a Védegylet törekvését s csak honi kelmét vegyenek magokra. A megyegyüléseken országos reformokat sürget. Ezen a politikai sikon ismerkedik.meg kés6bbi legjobb barátjával: Szontágh Pállal, akihez igaz
és mély barátság füzte haláláig. Szontágh ellátta Madáchot könyvekkel, megismertette vele Reine és Aristophanes mtiveit, Cormenin
francia forradalmi irásait. Ez utóbbi hatására Madách Timon álnéven forradalmi hangu cikkeket ir a botbüntetés barbár intézménye
ellen, szóváteszi a népnevelés hiányát,
a börtönök állapotát,
a "szentnek" gunyolt 6siséget, fe1szólal az iparvéde1:em ügyében.
13- Fráter Erzsébet, Madách felesége. 11865-ben

készült fénykéThi

Madácb korán, 23 éves korában n6sült. 1844 februárjában ismerkedett meg Fráter Erzsébettel, egy elszegényedett bihari nemesi
család sarjával. Lángoló szerelemre gyult Fráter Erzsébet iránt,
akit 1845 julius 20-án feleségül is vett, bár Madách édesanyja
er6sen ellenezte a házasságot. Az öreg Madáchné, hogy he kelljen
menyével egy házban laknia, csesztvei birtokát adta át fiának.
Madáeh szivében áradóérzelmekkel-ment
Csesztvére, az anyai birtokra. Házassága azonban nem volt szerencsés. Fráter Erzsébet
szeazéiles, kacér, pazarló es mulatni vágyó n6.volt. Madách azon=
ban a házasság els6éveiben
mégis me~találta családi boldogságát.
Szerelmük elfedett köztük minden _.ellentétet, de csak egy Ld re , .
Fráter Erzsébet nem birt·letenni leánykori szeszélyeir61, Madách
lelkét kételyek bántották. Mogorva lett. Aggasztotta felesége pazarlása is. Madách érzelmeit igen sok és változatos t'máju irás?sn fejezte ki. Ekkor irja Mózes cimü drámáját is, amelyben az uj
korszak reményét hirdeti •._
ő

14. A "Tábori képek" kéziratrészlete.
Madách életének legboldogabb korszaka 1845-1848 között v-01t. A
nagyszerü márciusi napok s a dics6ségesen indulósz~badságharc
hónapjai idején Csesztvén tartózkodott. A-szabadságharcban gyönge
egészsége miatt nem vett tevákeny részt. Irt azonoan egy'néh~ny
"tábori dalt". Ezeket "Tábori kepek" cim. alatt gyüjtöt te egyoe.
Ennek a kéziratos münek egy részletét mutatja képünk •
..
14.8. Képek a ma-gyar szabadságh~rc' esemémeir6l.
Madách n~m vett tevékenyen részt a szabadsághardban, de mélységes együ.ttérzéssel, lelkesedéssel kisérte az eseményeket. Foto":
montázsunk a sza~adságharc eseményeir6l készült egykoru rajzok alapján bemutatja l848-t.
fér
ldozata
1

- . ,

Madáchot a sz-ab~dságharc alatt megrendit6 családi szerencsétlenségek érték. sogot~t, n6vérét és ennek mostohafiti meggyilkolták.
__
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Testvéröecse; Pál, aki önként-es futárszolgár;tótteljesi tett, tud6vérzést kapott és tragikus hirtelenséggel meghalt. Károly neva
, fivérének apósát HayDan pribéjkai felakasztották~' ~egjobb barátját, Szontágh Pált pedig a bécsi' és olmützi börtönbe lezárták
másfél.évr~.
16,.llák6czi
m att került
A szabadságharc után Madách életének utja elsötétedett. Hazafias
szivét a nagy bukás fájc;lalommalmarcangolta 8 fájdalmát tetézték:
az l85l-ben bekövetkezett események is. Kadách ugyanis l85l-ben ,
menedéket ado~t egy Rák6czi /liakovecz/ János nevü politik~1 ül- '
dözöttnek, ali. egy ideig Kossuth titkárja volt. Ho1tsy Pál, Oroszi
község Jegyz6je, feljelentette Madáchot. A bujtatott után jöv6
csend6rök azonban nem találták meg 6t, mert id6közben elmenekült.
Ezért a szállásad6 Madáchot tart6ztatták le 1852 ang~sztusában.

17.

A

pesti Ujépftlet. ahol Madách rabságának egy részét töltötte.

Egy évig volt Madách a pozsonli v1zikaszárnya és a pesti Uj-épület rabja. Képünk a pesti Uj-épületet ábrázolja 1850 körűl. Ebben a házban töltötte Madách rabságának eg~ részét. A költ6 gyászbaborultan töltötte a rabság h6napjait. Hozzátartoz6inak, barátainak tragédiája miatt érzett fájdalmát tetézte a szabadságharc '
leveretése következtében lelkében urrá lett keserüség.
\

Elkeseriti feleségének mag,tartása is. Madáchné ugyanis nemhogy,
könnyitett volna férje szenvedésén, hanem még tetézte is azt.
Pénzert zaklatta selhidegült t6le. ~t, amikor Madách 1853
március végén kiszabadul, még fel sem keresie Pesten tartózkodó
költ6t. Madách 1853 6szén Sztregovára költözik s 1854-ben elválik feleségét61.
.'
.'..,
18. Madách dolgozószobája. ahol "Az ember tragédiáJa"-t is irta.
Madách fogsága és válása- után, visszavonult a aztregova1 kastély:',
egyik sarokszob,ájába és munkába temetkezett. Yisszafojtott közlé"':
kenységét vera.iben Bntötte ki. Átdolgozza ~ária királyn6' c.
darabját. Megirja az Éjféli gondolatok c. bölcsel6költeményt.
Gyilkoshangu szatirát .ir RA civilizátor" cimmel a Bach-korszak, '
az osztrák elnyomás és a kilturagyiikoias ellen. Érle16dikbenne
a Tragédia gondolata.
19. Madách,'!. civilizátor" c. ~zatirikus vigjátéka Icimiapi.
Madách als6sztregovai magányában irta ezt a drámai rBgtönzést
Aristophanes modorában. A költ6 sem az osztrák uralommal, S8 a
magyarság körében felbukkanó kibékülési szándékkal nem tudott
egy pillanatra sem megbarátkozni. Politikai feljegyzéseiben 'Ferenc
J6zsef zsarnoki uralmát éles gunnyal támadta. Politikai tisztánlátását az elnyomó hatalomnak semminemü mesterkedése sem volt
képes megtéveszteni. A bécsi körök legtöbbet hangoztatot t propagandafogása uralmuk népszerüsitésére és elfogadtatása érdekében
az volt. hogy önmagukat Magyarországon a nyugati civilizáció terje".t<11ként tfintették fel. Azt állitották, hogy népünket 6k is- .
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mertették meg a művel ts~ggel., Ennek az álli tás-nak a kigunyolására
irt a Madách ~A civilizátort".
,!

20. ~Az ember tragédiája"
vitásával.

. Az ember
.,

tragédiája
.-

kéziratánaJt,egy oldala. Arany Já~s

kéziratának

ja-

egy oldala.

21. Madách müvei.
'Madách f6müve "Az ember tragédiája" ~. drámai költemény. ,At költ6
művének cimlapjára feljegyezte: "Kezdtem 1859 febr. l7-én, -végeztem 1860 március 26-án". Az, önkényuralom évei robbantották
ki Madách világnézeti válságát. Ebben a világnézeti válságban érle16dött meg benne a tragédia hatalmas koncepci6ja. lalüvénekmegirásakor hatással voltak ,rá olvasmányai is. 7Feuerbach, Büchner,
_.a
moralstatisztika
elvei, Fourier, Sain- Simon stb.1
g2~ AranI János> akinek Madách "Az ember tragédiája"-t átadta m~§irálás végett..
' '
Lége16eaör-Szöntagb. Pálnak mutatta meg munkáját Madách. Szontagh
Pál pedig arra biztatta Madáchot, hogy kérje ki Arany János italetét. Madách hajlott a J6tanácsras
mid6n 1861· tavaszán mint
Balassagyarmatnak egyértelemmel megválasztott képv.1se16je, Pestre
utazott az országgyűlésre, magával vitte müvének kéziratát. Arany
, lassan barátkozott meg a müvel. 1861 augusztus 25-én azonban;már
azt irta Tompának ,••• valahára födöztem föl egy igazi talentumot. Faust-féle .drámai kompozici6, de teljesen maga lábán jár.
Hatalmas gondolatokkal teljes. Els6 t~hetség Petdfi 6ta, ki egészen önál16 irányt mutat.~
.
o

~

1861 szeptember l2-én Arany János levelet irt Madáchnak.Ebben
a
Le vé Lbe n pedig teljes határozottsággal.kimondjal
"Az ember tragédiája ugy concepti6ban mint composi ti6ban igen jelent6's mU"
mely "egi(kevés kűlsimitással irodalmunk legjelesebb termékei
közt foglalhat helyet~. Arany ezután be'jelentette, hogy a müvet
átfésűli s ki8datja~ Madách szerfölött megörvendett Arany János
levelének. Megkérte a nagy költ6t, hogy javitsa végig az egész
.
müvet "8 soha nem vi~.zonozhatom" rovására. /1861. ·nov.2-ilevél/
Arany fészséggel engedett a kivánságnak. Sokat _jjivitaeta kézi;;..
raton s az egész müvet er6teljesebbé és s'zinesebbé tette. Aranynak köszönhet6 a mü mélt6 fogadtatása is, amennyiben 1861 oktöber
30-án bemutatta a fragédia négy jelenetét a..Kisfaludy Társaság
ülésén. Eötvös, Csengery, Bérczl Károly, Nagy Iván, ~oldy Ferenc,
Greguss nagy lelkesedéssel, elismeréssel fogadta a mUvet, amely
1861-ben jelent meg. Ezután két héttel a Kisfaludy Társaság tagjoi sorába. választotta Mádáchot. J6kai fényképével ajándékozta
meg. Eötvös barátjává fogadta. Az Akadémia pedig levelez6 tagjai
sorába választotta. A Kisfaludy Társaságban "Az aesthetika és
társadalom viszonyos lefolyása". cimmel olvasta fel székfogla16
4rtekezésát.
.
.
o

I

o

2,.

A tragédia diszkiadása.
A ~ragédia els6 diszkiadása l886-ban jelent meg i.ichy Mihály i1::':_
..".-.
lil8ztl"áci6ival. A kivá16 tehetaégü featdmüvéaz gyönyörű ra.jzokat. készitett a Tragédia egyes szineir61.
5511120/41
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.24. Veti tett szBve~:
A következ6 képek Zichy Mihálynak -Az ember tragédiá"-jához
szitett rajzai kBzUl mutatnak be néhányat.

ké-

lli-E,Sz.iptom Irv. szinl
26. A londoni vásár LXI. szin.L
27. A XV. szin illusztráci6ja.
g~"Küzdj

és bizvs·bizzál!"
i

Madách
padra.
6szinte
badulás

aki az

drámai köiteményét Paulay Ede /1836-18941 alkalmazta szinAz els6 e16adás 1883 szeptember 21-én volt igen nagy és .
sikerreL A mü századik e16adása l894-ben volt. A felszaután már tcbb mint 500-adszor adták e16 a müvet.

30 •. Vetített SZÖ!!!KL.
Kormányzatunk
megbecsüli irodalmunk remekmüveit. "Az ember tra~
gédiá"-ját sorozatos e16adásokban adta e16 a pesti Nemzeti Szinház együttese. A következ6 képekben bemutat juk a Nemzeti SzinházbEli e16adásra készitett szinpadképeket.

31.

A mennyekben

32. A ]2sradicsomban
33. A paradicsomon

kivül·

34. Egyi12tomb!,!L

15. 'Athénb!!!
36. R6mában
37. Konstantinápolyban
38. Prágában
39. Párizs
I

40. Ismét Pr!!gában

I

41. A londoni vásár
!2. A falanszter
43. Az ür

li. H6vidék
45. Ádám felébred,

5511t'20/41
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iP. kép$

otáh Gusztáv egyik szinpadképe
szabadtéri e16adáshoz..

"Az ember trágédiája"

A tragédiát nagy sikerrel adt~k szabadtéii szinpadon is. 01áh
Gusztáv szinpadképét
dásr61.
47. Néhánycimlap
~z

mutatja be képünk a szegedi 1934-35-1

~Áz ember tragédiája-

idegen~elvü

e168=

forditásai-

\

.

Atragéd1át
több' nyelvre leforidották s mindenütt nagy sikert
aratott. Az els6 idegen nyelv a német volt, amelyre leford1tották
/A~exander D~etz 1865/. A többi forditások is ezután rövid id6kö=
zökben megjelentek és hirdették Madách csodálatos tehe,tségét •
•
48. A régi als6-sztregovai kastélyt aho~Madách
meghalt •.
l

Madách Imre 1864 október 5-én halt meg Als6-Sztregován. Szenvedé~
sekkel és gazdag ir6i terméssel teljes. életét 'szivbaja oltotta
ki. Arany János a "Koszorun"";ban irt szép riekro16got irt'r6la.

i9..

A Madách-kripta

Als6-Sztregován.

\
",

"

I

-------------------------------------~-----------------.------Készült a Fe1s6oktatási ~egyzetellát6 Vállalatnál
Fe1e16a vezet6: 'BojkovBzky Lajos
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