
A Nemzeti Színház igazgatója 

nagy kockázatot vállalt, de megérte 

 

Végigsöpört az országon a szokatlan “könyvdráma” ősbemutatójának       

híre. A kritikusok vészjóslata ellenére a darab nagy sikert aratott és           

lenyűgözte a közönséget.  

 

“Az »Ember tragédiájával« úgy vagyunk, mint a nagy és szép országokat összejárt 

utas, ki nem egy hamar beszélhet el mindent, a mi szépet látott.” 

(Fővárosi Lapok, 1883. szeptember 23.) 

 

Madách Imre 1860-1861-ben megírt drámája az író életében nem került színpadra.           

Több mint huszonhárom évvel később viszont a Nemzeti Színház igazgatója meglátta           

benne a lehetőséget. A nagyközönséget meglepte az ötlet, hiszen nem tekintették igazi            

drámának a művet, és bár Goethe Faustjához is hasonlították, bukást jósoltak neki.            

Paulay Ede ennek ellenére sem tágított elhatározása mellől és megvalósította a darab            

színrevitelét. 

A díszbemutatót ma egy hete, szeptember 21-én tartották. Nagy kihívás volt Paulay            

számára az óriási anyagot a színpad szűkebb keretei közé szorítani, úgy hogy ne             

sérüljön a mű tartalma, de Paulay nagyban gondolkodott. A színház nagyszínpadát a            

darabhoz megnagyobbították, és a legnagyobb színészeket válogatták be a szerepekre.          

Jászai Mari és Nagy Imre az első emberpárt alakították, Gyenes Lászlót pedig Lucifer             

szerepében láthatjuk. A színház csaknem minden dolgozója közreműködött a darab          

megvalósításában. Ahhoz, hogy az előadás sikeres legyen, nem elég a jó szövegkönyv            

és a kiváló színészgárda, a színészeket fel is kell öltöztetni. Éva szerepéhez körülbelül             

15 féle jelmezt készítettek, melyekben Jászai Mari egy fényképsorozatban mutatta          

meg magát; Ádám jelmezeit pedig maga Paulay tervezte, és ő rajzolta meg a díszletek              

vázlatát is. Elmondások szerint nagyjából ötszáz jelmez készült a produkcióhoz. A           

kísérőzene megkomponálásáért Erkel Gyuláé, Erkel Ferenc fiáé az érdem. 

“Mindenki érezte a bemutató nagy jelentőségét, és ez a várakozás, feszültség           

kisugárzott a színházból a publikumra is.” - írja Andor Csaba. A magyar sajtó és a               



színházi világ egyaránt nagy kíváncsisággal várta a bemutató napját. A színház           

zsúfolásig megtelt, még a kaszinóerkélyen is tolongtak az emberek. A nyitányt többen            

is hosszúnak és fárasztónak vélték, de amint felgördült a függöny, a látvány magával             

ragadta a nézőket. A díszlet és a fények harmóniát alkottak, és az egész közönséget              

elvarázsolták. 

A szakmai kritika a művet nem tartotta színpadra vihetőnek a bemutató előtt. Ádám             

karaktere a Vasárnapi Újság szerint “nem drámai egyén, kinek sorsküzdelmei,          

vágyai drámailag érdekelhetnének, hanem csak elvont eszme.” Azonban a darab          

megtekintését követően beigazolódott számukra is, hogy a mű időtálló üzenetet          

közvetít. 

Annak ellenére, hogy az egyes szereplők teljesítménye és a színek sikere hullámzó            

volt, a darab végén a tapsvihar jelezte, hogy az előadás lenyűgözte a közönséget. 

A sikerre való tekintettel a darab valószínűleg még sokáig műsoron marad, és            

határozottan kijelenthetjük, hogy a közönség nagy figyelmet szentel majd neki. Ezen           

kívül biztosak lehetünk abban, hogy egy új korszak veszi kezdetét a magyar            

színjátszásban.  
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KÉPEK FORRÁSA: 

Mind a két vezércikkhez, illetőleg a reklámhoz csatolt kép saját szerkesztésű. 

A negyedik kép forrása: 

http://hir6.hu/kepek/2015/11/12/60141_traversata_race_large_normal.jpg 
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