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Feldolgozások 
 
Hangfelvételek 
 

 Az ember tragédiája (1938. január) 
A német Odeon hanglemezgyár által a Magyar Rádió stúdióiban 60 darab 
gramofonlemezre, jelentős húzásokkal, kereskedelmi forgalmazásra készült felvétel. 
Rendező: Németh Antal 
Főszereplők: Abonyi Géza, Tasnádi Ilona, Uray Tivadar 
Kísérőzene: Farkas Ferenc 

 

 Az ember tragédiája (1977. május 2–30.)  
Rendező: Szinetár Miklós 
Főszereplők: Lukács Sándor, Molnár Piroska, Haumann Péter 
Kísérőzene: Liszt Ferenc műveiből 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxabnVY97eqpjdTRgX6Ym2X8Bb56CaHqV  

 
  



 
 

 Az utóbbi évek néhány színpadi feldolgozása 

 2002 – Nemzeti Színház, Budapest 
Bemutató: 2002. március 15. 
Rendező: Szikora János 
https://nemzetiszinhaz.hu/eloadas/az-ember-tragediaja-1-1  
Színházi felvétel: 

 I. felvonás  
 II. felvonás 
 III. felvonás 

 
 2011 – Weöres Sándor Színház, Szombathely 

Bemutató: 2011. január 21. 
Rendező: Jordán Tamás 
http://www.wssz.hu/tartalom/cikk/az-ember-tragediaja- 
Részletek 
 

 2011 – Nemzeti Színház, Budapest 
Bemutató: 2011. május 6. 
Rendező: Alföldi Róbert 
https://nemzetiszinhaz.hu/eloadas/az-ember-tragediaja-1  
Ajánló 
 

 2012 – Csokonai Színház, Debrecen 
Bemutató: 2012. március 2.  
Rendező: Vidnyánszky Attila 
http://csokonaiszinhaz.hu/archivum/madach-imre-az-ember-tragediaja/  
Ajánló 
 

 2018 – Nemzeti Színház, Budapest 
Bemutató: 2018. október 19. 
Rendező: Vidnyánszky Attila 
https://nemzetiszinhaz.hu/eloadas/az-ember-tragediaja-1-2  
Ajánló 
 

 2018 – Vörösmarty Színház, Székesfehérvár / Az ember tragédiája 1. 
Bemutató: 2018. december 1. 
Rendező: Szikora János 
https://www.vorosmartyszinhaz.hu/repertoar/97-az-ember-tragediaja-1 
Ajánló 
 

 2021 – Vörösmarty Színház, Székesfehérvár / Az ember tragédiája 2.0 
Bemutató: 2021. szeptember 25. 
Rendező: Szikora János 
https://www.vorosmartyszinhaz.hu/repertoar/187-az-ember-tragediaja-20  
 

 Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Temesvár 
Rendező: Silviu Purcărete 
Magyaradás kisfilm  



 

Filmek 
 
Madách: Egy ember tragédiája (1946) 
Rendező: Németh Antal  
https://www.imdb.com/title/tt0037036/  
 

 
 
 
Az ember tragédiája (1969, tévéfilm) 
Rendező: Szinetár Miklós 
https://www.imdb.com/title/tt0292500/  
Részlet 
 

 

 
 
Angyali üdvözlet (1984, nagyjátékfilm) 
Rendező: Jeles András 
https://www.imdb.com/title/tt0123381/  
 

 
 
 
Az ember tragédiája (2011, rajzfilm) 
Rendező: Jankovics Marcell 
https://www.imdb.com/title/tt0176694/  
Film 
 

 
 



 
 

  
A nők társadalmi helyzete és nőképek a XIX. században 
 
Pallag Sára Zsófia: A nő álma: Az ember tragédiája - Madách Imre nőképei és Évái 
(ELTE-BTK, szakdolgozat 2012) 
 
A XIX. században az volt a természetes, ha a nő csak otthon dolgozott – főzött, mosott, 
takarított, vezette a háztartást, nevelte a gyerekeket –, és életét családjának szentelte. Ez a 
gyakorlat távol tartotta a nőket a közszférától, így alig akadt, aki megkérdőjelezte volna a nők 
politikai jogainak hiányát. Kaari Utrio történész szavaival élve: „A XIX. században kétféle nő 
létezett: vagy a család végtelenül önzetlen angyala volt, vagy gyárban robotoló, gyűrött 
munkásfeleség. […] Hivatalosan azonban csak egyféle lehetett: az igazi nő a középosztály 
ártatlan leányzója, akiből a házasságon keresztül a család önfeláldozó szíve lett. Másféle nő 
nem létezett, nem is volt szabad léteznie.”1. 
 
Nem is volt szabad léteznie – ez a kijelentés hűen tükrözi a nőkkel szembeni elvárásokat 
abban a korban, amely olyan ideálokba kényszerítette őket, melyeknek, ha nem tudtak, vagy 
nem akartak megfelelni, akkor a társadalom számára nem is léteztek. 
 
A XIX. század Nyugat-Európában és Amerikában a női emancipációs mozgalmak évszázada 
is volt. 1848. július 19-én megrendezték az első Női Jogi Kongresszust Seneca Fallsban, 
Amerikában. 
 
Az 1850-es években Magyarországon a nők társadalmi és jogi helyzetét illetően – Szegvári 
Katalin szavaival élve – a hivatalos álláspont az volt, hogy „a nő gyámoltalan, s a külvilág 
eseményeivel szemben oltalomra szorul – ne engedjük tehát oly területre, ahol elbukhat. A 
nő sorsa tehát egész életén át tartó kiskorúság.”2. 
 
A két nem közötti különbségek mindig is érdekelték az embereket, s a kérdéskör gyakran 
megjelent a művészetekben, tudományokban. Mivel a legtöbb művész és tudós férfi volt, a 
női lélekről, szellemről kialakított kép alapjául jobbára azok az írások szolgáltak, melyeket 
férfiak írtak a nőkről. A kor nőképére tekintve elmondhatjuk, hogy minden esetben férfiak 
alkotta pozitív ideálokról vagy negatív mintákról beszélhetünk. A Paedagógiai 
encyclopaediában az alábbiakat olvashatjuk: „A főkülömbség, mely minálunk a férfi nő 
jellemzésénél mértékadó, abban található fel, hogy az előbbi a nyilvános életben, az utóbbi a 
családi körben találja fel rendeltetésének helyét.”3 Ha pedig a családi körnél tartunk, akkor 
ide tartozik Tersztyánszky Gyula 1863-ban napvilágot látott írása a Hazai Kincsestárban: 
„Mégis van tér, hol a nő nagy, feltűnő lehet, hol a férfivilág tiszteletkoszorúit arathatja, a 
családi kör, a honszerelem s a vallásbuzgóság szent terein.”4 Az eszményi nő lehet tehát 
feleség, anya és leány – akinek később szintén feleségnek és anyának kell lennie –, vagy 
örökké szűz, erkölcsös zárdanövendék, illetve honleány. Ezekkel a szerepekkel találkozunk 
majd a Tragédia elemzésekor is, méghozzá akkor, amikor a pozitív alakban megjelenő 
Évá(k)ról beszélünk. 

 
1 UTRIO, Kaari: Éva lányai. Az európai nő története. Corvina, Budapest, 1990, 350. 
2 N. SZEGVÁRI Katalin: A nők egyenjogúságáért folytatott harc kezdete hazánkban. In: N. SZEGVÁRI Katalin: Út a nők 
egyenjogúságához. MNOT, Kossuth, Budapest, 1981, 52. 
3 VERÉDY Károly (szerk.): Paedagógiai encyclopaedia. Különös tekintettel a népoktatás állapotára. Athenaeum, 
Budapest, 1886, 733. 
4 N. SZEGVÁRI Katalin uo., 52. 



 
 

A XIX. században a természettudományok fejlődése és az ezzel járó számtalan új tudományos 
szempont beszivárgott a szociológia körébe is, így nem csoda, hogy biológiai, fizikai alapon 
próbálták magyarázni a férfiak és nők közötti különbségeket, így próbálták feltérképezni a 
nők lelkét. Amint arra Kéri Katalin is utal, korábban a Biblia alapján határozták meg a nő 
helyét a társadalomban: a nő eleve alárendelt pozícióban volt a férfival szemben, hiszen ő 
csak második teremtménye az Úrnak, csak egy oldalborda-szülött. 
 
A Paedagógiai encyclopaediában ezt olvashatjuk: „a fiú– és leánynövendékek testi és lelki 
képességeikre nézve egymástól eltérnek. […] Szellemileg is találunk e két nemnél eltéréseket. 
Ezt némileg megfejti a női fej kicsinysége, a koponyaüreg csekélyebb köbtartalma, valamint 
az agyvelőnek aránylagos könnyűsége.”5 Az ilyen tudományos mérésekre épül a frenológia, 
melynek középpontjában a koponya tanulmányozása áll, s tudósai ebből következtetnek az 
alanyok szellemi és fizikai képességeire. Ez az áltudomány igen nagy népszerűségnek 
örvendett a XIX. században, és Madáchra is nagy hatást gyakorolt: a Tragédiában a 
Falanszter-színben a frenológia segítségével döntik el a gyerekekről, hogy mely pályára 
alkalmasak. Érdekes, hogy a jelenet alapján azt gondolnánk, Madách elveti ezt a szemléletet, 
azonban A nőről különösen aesthetikai szempontból című értekezésében mégis mint a nők 
alsóbbrendűségének bizonyítékai térnek vissza ezek a mérések. 
 
A nők legyenek szépek, de csöndesek, tevékenyek otthon, de némák a közszférában, 
neveljenek, de ne művelődjenek. Legyenek olyanok, akiket piedesztálra lehet emelni, ódákat 
zengeni róluk, de igazán megismerni őket ne kelljen, ne lehessen. 
 

 
5  VERÉDY Károly (szerk.) uo., 733. 


