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Az aranykor fénye
és árnyéka

A rendező rangja -
közelkép Paulay Edéről

Szeretjük, mindig is szerettük az „arany-
korokat". A Nemzeti Színház fémjelzett
aranykora talán valamivel tartósabb is
volt, mint a magyar film vagy futball
fennen dicsért fénykora. Eredetileg az
1879-1894-ig tartó tizenöt esztendőt,
Paulay Ede igazgatóságának korszakát
nevezte így a sajtó. A színháztörténet egy
idő óta - módosítva az éles cezúrát - már a
Szigligeti Ede irányította társulat
legjelentősebb előadásait is az aranykor
termésének és bizonyságának értékeli,
ugyanakkor kritikusabban tárgyalja Pau-
lay utolsó éveinek színházát.

Paulay Ede személyét, rendezői és ve-
zetői rátermettségét, másfél évtizedes
eredményes munkálkodását minden-
képpen megkülönböztetett hely illeti meg
a Nemzeti Színház történetében. Az első,
igazán koncepciózus magyar színházi
szakember nemcsak egy jellegtelen, szűk
pesti utcát, de legalább egy életművét
méltóképpen mérlegelő monográfiát
érdemelne az utókortól .. .

Egy esztendővel idősebb Paulay a
Nemzeti Színháznál, huszonkettővel fia-
talabb Szigligeti Edénél. 1836-ban szüle-
tett Tokajban. Szülei papnak szánták, de ő
a „bölcsészeti osztály" elvégzése után,
tizenhat éves korában színésznek áll Mis-
kolcon. Fellépett Kassán, Szegeden, Deb-
recenben és Győrött is. Huszonnégy éves
korában feleségül veszi az akkor már is-
mert, tehetséges tragikát, Gvozdanovics
Júliát, akivel együtt játszik(a többi között
a Bánk bánban is) Kolozsvárott, a Farkas
utcai színházban. Budapesten egy vendég-
játék alkalmával a Hamlet és a Bánk bán

címszerepében mutatkozik be, és még
ugyanabban az évben - 1863-ban - szer-
ződteti is a Nemzeti Színház. Szak-mai
érdeklődése akkor már túlnőtt a rá osztott
szerepeken. A Nemzetiben Szigligeti
mellett dolgozik, felismeri a rendezői
munka örömét és rangját, és 1869-ben
eléri, hogy átminősítik drámai ren-
dezőnek. Színjátszó kedve később sem
hagyja el. A legendák szerint
igazgatókorában is örült, ha egy-egy
színésze - betegség miatt -- nem jelent
meg a próbán, és így, rendezőként is
lehetősége

nyílt a legkülönbözőbb szerepek eljátszá-
sára. Színházi és irodalmi jártassága, saját
erőből szerzett, a kor színvonalán álló
elméleti képzettsége alapján hívták meg a
Színi Tanoda tanárának. (Elő-adásainak
anyaga az 1871-ben kiadott A színészet
elmélete című tankönyvben hozzáférhető.)
Nyaranta Paulay Európa nagy
színházaiban tanulmányozza az új drámai
irányzatokat és színpadi lehető ségeket.

Azután 1874-ben történik valami, ami
sehogy sem fér az életrajzba. A színház
súgója egy napon izgatottan figyelmezteti
a rendező urat, hogy siessen haza, mert a
felesége nagyon rosszul van. Paulay - aki
huszonnégy éves korától tisztességgel
kitart húsz esztendővel idősebb felesége
mellett -, telefon nem lé-vén, lóhalálában
engedelmeskedik, és csak otthon fedezi
fel, hogy a bolondját járatták vele.
Dühében az ostoba tré-fáért tettlegesen
szerez elégtételt. Csak-hogy a megvert
súgó, aki egyébként azzal védekezik, hogy
ily módon próbálta eltávolítani a
színházból az ittas rendezőt, nem hagyja a
dolgot annyiban, és Paulaynak, aki
egyébként nem-igen nézett a pohár
fenekére, s valószínűleg ebben az esetben
is vétlen lehetett -, a szigorú színházi
törvények szellemében le kell mondania
az állásáról.

A Színi Tanoda aligazgatójaként, s mint
a drámai elmélet tanszékének vezetője
várja ki az időpontot, amikor Szigligeti
visszahívja a társulathoz, most már a

Nemzeti Színház főrendezőjének. De még
mielőtt új állását elfoglalhatta volna -
Szigligeti tragikus halálával megürült az
igazgatói szoba. Mintha Szigligeti
végakaratát teljesítette volna a színház
intendánsa, amikor az elhunyt igazgató
utódának közvetlen munka-társát, a kor
legtapasztaltabb és legképzettebb színházi
emberét, Paulay Edét nevezte ki.

Paulay igazgatóként nem nyitott új
korszakot a Nemzeti Színházban. Pu-
kánszkyné színháztörténetében meggyő-
zően elemzi, hogy valójában mindaz, amit
megvalósított és elért - Szigligeti
életművének betetőzése. Minek köszön-
hető, hogy Paulay kortársai, a kor szí-
nikritikusai mégis korszakhatárról be-
széltek, és úgy érezték, hogy Paulay Ede
új műsort és új társulatot hozott az épület
renovált falai közé? Csathó Kálmán A

Nemzeti Színház és Paulay Ede című
tanulmányában egy a Paulay képviselte
cezúrát hangsúlyozó hírlap-íróval
polemizálva, tényekkel bizonyítja,

hogy a repertoár Paulay hatalomátvéte-
lének első esztendeiben alig változott, sőt a
társulat összetétele is lényegében azonos
azzal, amit Szigligeti hagyott hátra. A
korszakosnak tűnő változást valószínűleg
az okozta, hogy Paulay fel-ismerte: a hiba
nem a darabokban és nem a színészekben,
hanem magukban az elő-adásokban van.
Igazgatóként tehát azzal kezdte
tevékenységét, hogy néhány próbával
felfrissítette, a szó szoros értelmében --
megjavította az előadásokat. Észrevette és
kiküszöbölte a színpadi megvalósítás
hibáit, és ezáltal hirtelen felélénkültek a
jelenetek: egy-két szerep-cserével új színt
kapott a darab, és a nyilvánvaló eredmény
kedvet, lelket öntött a színészekbe is.
Ennek köszönhető, hogy pár hónap alatt
valóban megváltozott a társulat művészi
szelleme, majd ennek következtében a
teljesítmény, a nemzeti színházi előadások
színvonala is.

Kortársak és utódok megegyeznek abban,
hogy Paulay mindenki másnál jobban értett
a színészi tehetség megítéléséhez, a
színészneveléshez. Mivel jobbára
színészekben gondolkodva építette, fej-
lesztette tovább a repertoárt, időről időre
kedvezőbb feltételeket teremtett
munkatársainak ahhoz, hogy tehetségük
maximumát nyújthassák a színpadon.

Sokrétű tevékenységét a kései utód,
Németh Antal így summázza: „Mint
dramaturgot a magas irodalmi értékek
tisztelete, mint rendezőt a gondos összjáték
és a meiningenizmus elveinek kultusza,
végül mint igazgatót a klaszszikus és akkor
modern magyar dráma-irodalom ápolása
mellett a görög, latin, spanyol és német
klasszikusok műsoron tartása jellemezte . .
. Az ő vezetése alatt bontakozott ki a
Nemzeti Színház igazi programja és
teljesedett be ..." (Németh Antal: Az ember
tragédiája színpadon.)

Paulay kezdettől elsősorban az irodalmi
értékek közvetítésében látta a Nemzeti
Színház feladatát. Erre -- mivel a
Népszínház különválása után már nem heti
egy-két, hanem három-négy estén szerepelt
prózai mű a Nemzeti műsor-tervében -
elvben megnőttek az igazgató lehetőségei.
A gyakorlatban azonban, ha nem akarta,
hogy színészei üres ház előtt játsszanak,
egyre inkább számolnia kellett a
befogadók, a közönség igényével. A
polgárosodó főváros szín-házba járó rétege
akkoriban kezd kiábrándulni a nemzeti
eszmék szolgálatában született, patetikus
történelmi művekből, de kezd már
belefáradni az ismert, de mindenkor
megrendítő klasszikusok-



ba is. A színháznak, ha meg akarja hó-
dítani és tartani ezt a polgári rétegekből
való új közönséget, ki kell elégítenie a
szórakozás korábban ismeretlen, elha-
nyagolt igényét, és tudomásul kell vennie,
hogy a polgári néző már nem azonosítja
magát a Nemzeti Színház korábbi,
reprezentációs szerepével, viszont saját
életének valóságos tükörképét kívánja látni
a színpadon. De azt sem akár-hogyan,
hanem úgy, hogy a kép, amely a ráismerés
élményét kínálja, ne rontsa el a polgárnak -
illetve a polgárságnak mint feltörő
társadalmi rétegnek - ön-magáról táplált
illúzióit. Ne legyen túl-ságosan kritikus, és
ne is rendítsen meg; de minden
körülmények között szórakoztasson.

Mindehhez Paulaynak új művekre és a
korábbinál lényegesen tágabb repertoárra
volt szüksége. Még élesebben vetődnek fel
a műsorgondok a drámai színház és az
opera végleges ketté-választása, az Állami
Operaház megnyitása után, amikor a
Nemzeti Színház drámai társulatának már
minden nap meg kell harcolnia a maga
közönségéért.

Paulay vállalja a kor és a közönség
kihívását, de áldatlan helyzete következ-
tében nagyon hamar szorítóba kerül: szíve
szerint ragaszkodna az irodalmi értékekre
alapozott repertoárhoz, sőt a korábbinál
nagyobb figyelmet szentelne - szentel is! -
a külföldi klasszikusok és a régi magyar
drámai értékek felelevenítésére. Látóköre
valóban európai: Euripidésztől Ibsenig
felöleli a világirodalmat. A kritika mégis
szemére veti, hogy múzeumot csinál a
színházból. Mintha még a színházértő
szakemberek sem értékelnék, hogy Paulay
„lélegző múzeumában" megjelent az
Oidipusz Kolonosz-ban és az Elektra,
műsorán hétről hétre Shakespeare,
Moliére, Racine, Calderón és Lessing
darabjai láthatók. Ugyan-akkor a másik
nagyhatalom, a közönség is elégedetlen.
Paulay tehát kénytelen a kasszára is
kacsintani, és saját jobb meg-győződése
ellenére - leszállítja a mércét. Mivel még
középfajú magyar darabokkal sem győzi a
repertoárt, egyre több biztos sikert ígérő,
népszerű, ám felettébb gyenge francia
szalondráma és bohózat kerül előadásra.
Az igazgató ugyan-is pontosan tudja - a
közönséget nem lehet leváltani.

A Nemzeti Színház és a magyar dráma

A magyar drámának sem akadt Paulay
Edénél lelkesebb, értőbb híve. Nevéhez
fűződik drámairodalmunk klasszikus ér-

tékeinek, a Csongor és Tündének (1879) és
A ember tragédiájának ősbemutatója
(1883), sőt az első nemzeti színházi
magyar ciklus is, 1881 nyarán. Csiky
Gergely, aki már Szigligeti idejében is
háziszerzője, később hivatásos drama-
turgja volt a Nemzeti Színháznak, to-
vábbra is rendszeresen szállítja különböző
színvonalú regényes, színpadi műveit, a
történelmi drámákat és sikert ígérő ko-
médiákat. Ám az ő szerepe több és
fontosabb ennél : korszakos érdeme a ma-
gyar társadalmi dráma megteremtése. Az
1880-ban bemutatott Proletárok (amelynek
irodalomtörténeti jelentőségé-re ezúttal
nem térhetünk ki), fordulatot hozott a
magyar világ ábrázolásában. A társadalmi
drámák előadása új színpadi
követelményeket is támasztott a társulattal
szemben. És Paulay Ede jól tudta, hogy
azok a divatos francia sikerdarabok,
amelyek előadásáért annyit szidták,
átkozták, nemcsak közönségcsalogató
szerepet töltöttek be: ezek segítették az
igazgatót, a rendezőt és a színészeket is a
korszerű színpadi követelmények és
stíluselemek érvényre jut-tatásában.
Mindaz, amit Paulay színészei a
hétköznapoknak ebben a rutin-
tevékenységében elsajátítottak - a magyar
társadalmi drámák és klasszikusok
előadásában vált valódi művészi értékké.

A sajtó, amellyel Paulay viszonya ko-
rántsem volt harmonikus, elsősorban a
műsorterv felől, a műsorterv miatt támadta
az igazgatót. Hiszen akármennyi-re
átgondolt és értékcentrikus volt ez a
program, a kompromisszumok mértéke és
gyakorisága mindig vitatható.
Elkerülhetetlenek a tévedések is, és Pau-
lay színházpolitikájában az évek során
meg is szaporodtak ezek a bizonyos,
elkerülhetetlen tévedések. A Nemzeti
Színház eklektikus és egyenetlen műsor-
terve, arányainak elemzése nyilvánvalóan
meghaladja e tanulmány kereteit. De ha
csak egyetlen évad keresztmetszetét te-
kintjük is át, máris következtethetünk a
problémákra. Paulay első, 1879-80-as
évadában a Nemzeti Színház (operákkal
együtt) negyvenhárom bemutatót tartott.
A legtöbbet játszott szerző Szigligeti Ede
(négy bemutatóval), utána holtversenyben
Shakespeare és Kisfaludy Károly
következik (három-három bemutatóval).
A magyar szerzők listáján - az előadások
sorrendjében - megtalál-ható Jósika
Kálmán, Szigeti József, Vörösmarty
Mihály, Bartók Lajos, Toldy István,
Jósika Miklós, Váradi

Antal neve. Ez a névsor - talán Jókaival
Rákosi Jenővel, Dóczyval és Herczeg
Ferenccel kiegészítve - nagyjából repre-
zentálja a kor és Paulay színházának
magyar szerzőgárdáját is. A bemutatott
külföldi darabok írói között kisebbségben
vannak a ma ismert vagy éppen elismert
szerzők - Beaumarchais-tól Björnstonig,
Dumas-tól Sardouig. Mások nevét viszont
- mint James Robinson, Planche, Tom
Taylor, Shirley Brooks, Daniel Darc, Paul
Lindon - azóta feledésre ítélte az idő. Nem
őrizték meg tiszavirág-életű színházi
értéküket (Jókai kivételével) a Paulay
irányításával készült regényadaptációk
sem. Az utókor nevében (és helyzetében)
persze könnyebb rostálni. Ám az
elhamarkodott ítélethozataltól talán
megóvhat bennünket a kortárs képzelet:
elég, ha kísérletképpen belegondolunk,
vajon milyen eredményt hozna száz év
múlva a mai magyar színházak
számszerűen jóval kisebb repertoárjának
rostája .. .

Galamb Sándor, a magyar drámairoda-
lomnak a korszakot (1867-1896) felölelő
drámatörténetében (Magyar Tudományos
Akadémia kiadása, 1937) határozottan
leszögezi: remekírókat - Katonát,
Madáchot, Vörösmartyt - nem adott ez a
kor, de a magyar dráma átlagszín-vonala
emelkedett. Az előző korokénál európaibb
jellegű, fejlettebb írói, dramaturgiai
eszköztárral készült darabok már egy
differenciáltabb magyar társadalom
tükrözésére törekedtek, s ez min-
denképpen helyet biztosít részükre az iro-
dalom- és színháztörténet vonulatában.
Galamb Sándor nem ítélkezik alaptalanul.
Mégsem érezhetjük kritikusi akadékos-
kodásnak a kortársak szigorát. A relatív
mérce ugyanis az irodalomtörténet-ben
alkalmas lehet a fejlődés regisztrálására,
de a kritika és a közönség - abszolút
mércével mér.

Salamon Ferenc józan megfontolással és
felelősséggel veti fel dramaturgiai dol-
gozataiban, hogy ha nincs elég jeles mű, a
színházvezetés jobban teszi, ha a világ-
irodalomban tallózik. „Az eredeti gyenge
dráma sokkal kártékonyabb, mint a gyenge
vers vagy gyenge elbeszélő költemény",
mert egy jó mű helyét, elődásának
lehetőségét veszi el. „Legtöbbet veszíthet
pedig a színész a gyenge dráma előadása
által ... ha nincs kilátása a sikerre, mert
olyankor vagy mellékes, szerepéhez nem
tartozó fogásokhoz folyamodik, vagy
megmaradva szerepe mellett, bizonyos
egyhangú sztereotip
érzelemnyilatkozatokhoz szokik,



melyeket aztán valódi becsű műveknél
sem bír elhagyni."

Gyulai Pál, a Nemzeti Színház műso-
ráról írott tanulmányában, még Salamon
Ferencnél is radikálisabban köve-teli a
szelekciót, és felemeli szavát a Paulay
színházába beáramló selejt ellen. Az 1893-
as esztendő műsorának mérlegelésekor
megállapítja, hogy a forradalom utáni pár
esztendőt kivéve ,soha annyi rossz eredeti
színmű nem került színre, mint a
közelebbi évtizedben, Paulay Ede
igazgatósága alatt". A kifogásolt szerzők
listáján a többi között Mérai-Horváth
Kabos Ede, Szemere Attila, Tolnai Andor
és Abonyi Árpád neve szerepel. Gyulai
valószínűleg nem Paulay ízlésében, inkább
koncepciójában kételkedik, amikor nem
fogadja el, hogy a minél több eredeti új
mű színrehozatala lenne a leghatásosabb
módja az eredeti drámairodalom
fejlesztésének. Érvekkel támasztja alá,
hogy „a sok rossz eredeti új színmű árt a
jobbak hitelének, vagy ha nem, megrontja
a közönség ízlését". Nem vitatja, hogy a
műsorrend összeállítójának választása
mindig relatív, és az eredeti magyar dráma
szempontjából is vannak termékenyebb és
meddőbb esztendők. „De az olyanok
minden időben mellőzendők, melyekben
se drámai, se színi, se nyelvi tekintet-ben
nincs valami figyelemreméltó, vagy éppen
ízléstelen léhaságok" (Budapesti Szemle,
74. kötet 196.)

Salamonnal összhangban Gyulai is
aggódik, hogy a rossz darab rossz hatással
van a színészekre, akik a siker reményétől
megfosztva nem sok gondot fordítanak a
játékra.

Jászai Mari -
vagy a magyar dráma adóssága

Jászai Marit ettől a hanyag játéktól nem
kell félteni: ő félgőzzel, félszívvel soha
nem tudott játszani. De annál jobban
megszenvedte, ha fércművekben osztottak
rá szerepet. Márpedig a kora-beli
repertoárban ez nagyon is gyakran
előfordult. Direktorai gyakorta elvárták,
hogy bukásra ítéltetett művekből sikert
kovácsoljon, hogy alakításával fémjelezze,
megnemesítse a gyengébb darabok félkész
előadásait is. A század elején Jászai érthető,
indokolt keserűséggel, szinte dühödten
számol be arról, hogy „valami Vértesi" A
magyar című darabját próbálja: „Miért ír
mindenki, aki tud írni? Ez az írni tudó író
is csengő-bongó nyelven zenél, csak nincs
neki miről . . . És ilyen darabokban kell
ne-

kem játszani, aki arra hivattam cl, hogy az
embereket a magasabb rendű lelki élet
régióiba emeljem." Méltatlankodása nem a
szeszélyes primadonna, hanem az
értékismerő, értéktisztelő mű-vész
lázadása.

Pedig a magyar dráma ügye Jászai Mari
számára is -- lelkiismereti kérdés. Annak,
hogy kortársai nem kényeztették el
formátumához és tehetségéhez méltó
szerepekkel, legfőbb oka a kor magyar
drámairodalmának jellegében keresendő.
Egy alapjában drámaiatlan korban csak
darabok születtek nagy számban, nem
pedig - Jászai testére szabott - tragédiák.

Rakodczay Pál kritikus, amikor Jászait
Egressy Gáborhoz méri, az utóbbi ja-vára
írja, hogy több-kevesebb sikerrel,
szerencsével ösztönözte és ihlette kor-
társait - mindenekelőtt Szigligetit - új
darabok és rászabott szerepek írására, míg
Jászai ezzel adósa maradt a színház-
történetnek. Később Móricz Zsigmond is
rezignált keserűséggel szól róla, hogy a
kor legnagyobb színésznője és a kor-társ
drámairodalom között nem jött lét-re a
kívánatos, termékenyítő kapcsolat. Ebben
azonban Móricz nem a tragikát, hanem
egyértelműen a kort és annak drámaíróit
hibáztatja. Jászai fél évszázados színpadi
útjára visszatekintve meg-állapítja, hogy
„a körülötte felsarjadt magyar
drámairodalom, mely közelebb vont a
korhoz, mint az esztétikai örök célokhoz,
sosem tudta a magáénak mondani, kellően
felhasználni és értékelni ezt a
megdöbbentő nagyságot. Sem Szigligeti,
sem Csiky Gergely nem írhatott neki
méltó szerepet, s így Jászai Mati egyre
mélyebbre szállott a heroikus színpadi
dalok világába ..." (Pesti Nap-ló, 1922. III.
14.)

Sem Szigligeti, sem Csiky nem ír-hatott
neki méltó szerepet - panaszolja az a
Móricz, aki, bár színésznők testére szabta
drámáinak legjobb szerepeit, még-sem
találta meg kora színházával az igazi,
alkotó kapcsolatot. Az ünnepi alkalom, a
jubiláns Jászai köszöntése, nem teszi
lehetővé számára, hogy tézisének okát,
részletesebb magyarázatát adja, de a
társadalmi és irodalmi összefüggések
egyébként is eléggé nyilvánvalóak.
Móricz pontosan látja, utal is rá, hogy a
polgárság, a kor színházának feltörek-vő
mecénása, igényeivel bizonyos mértékű
realizmus felé sodorja a kor szín-padi
íróit, de ez a realizmus nem lehet sem
lázító, sem megrendítő, sem nyug

talanító. Nem szárnyalhat a tragédiák
magaslatára, de nem áshat le a társa-dalmi
ellentmondások vagy az emberi lélek
mélyrétegeibe sem. A józan közép-
szerűség korlátozott realizmusa meg-
újíthatta, sőt megteremthette a közép-fajú
színmű műfaját - és ennyiben hoz-
zájárulhatott a színházi élet és repertoár
stabilizálásához, a magyar darabok
elfogadtatásához. Ez a kompromisszum
ihlette irodalmi irányzat azonban nem
Jászai Mari világa.

Igaz, születtek a korban tragédiák is. Ám
Galalmb Sándor említett összegezését
olvasva, megint csak nyilvánvaló, hogy
ezek a megkésett tragédiák sem la-
kathatják jól Jászai zsenijét. „Láttukra
vagy olvastukra nem járja át csontunkat és
velőnket a végzet orkánja, inkább a
színpadi kulisszák mögött elhelyezett s a
díszletező munkásoktól hajtott vihargép
szelét érezzük. Az e kor-szakban
keletkezett szomorújátékok legnagyobb
részéről az a benyomása a szemlélőnek,
hogy ezt a nagy múltú és magas rangú
műfajt főképpen csak az iskolás
hagyományok tartják életben, vagy pedig
az elég sűrűn meghirdetett
drámapályázatoknak - nemegyszer szé-
gyenparagrafus útján - odaítélt aranyai."

A megkésett tragédiák szerepeinek
szövege egyre kevésbé felelt meg a
tragika mondanivalójának, formátumának,
művészi igényének. Ennek tudatában
(ászai a drámahagyományban kereste a
tehetségéhez méltó feladatot, s ez a
törekvés vezette el oda, hogy irodalmunk
Racine-ját, Corneille-ét Vörösmartyban
ismerje fel; hozzátéve, hogy a
klasszicizmus e világszerte elismert
nagyjainak drámáit Franciaországban sem
tárgyáért, hanem nyelvezetéért játszszák.
Nekünk Vörösmarty, Szigligeti,
Kisfaludy, Jókai darabjainak előadásával
kellene pallérozni a színészek és a kö-
zönség nyelvét - vallja „de nem harmadfél
próbára szereptudatlan és rongyokban,
mert csak magyar darabok, ha-nem
szeretettel és áhítattal, mert magyarok".

Amikor Jászai azon kesereg, hogy „sutra
vetjük saját szellemi zsengéinket", rögtön
megtalálja a műsorpolitika betegségeinek
kórokozóját is, a „francia bűn-virágok"
mohó importjában. Szavaiból indulat és
düh sugárzik: „Oh, ostoba, műveletlen
rüpőkök és hazaárulók, akik egereknek és
patkányoknak engedik oda a hazai kincset,
és a nemzet pénzén, a nemzet oltárán
idegen fércművekkel áldoznak, mert az
behízelgő hangon



száll le közibük az utca nívójára." Jászai itt
is, másutt is hasonlóképpen, sőt élesebben
- saját gátlástalan stílusában - fogalmazta
meg a népi nemzeti irányt tovább
képviselő szellemi emberek, kritikusok
véleményét, az indulatos
konzervativizmust. Hiszen Paulay mű-
sorpolitikai kompromisszumai látványos
céltáblái lettek mindazoknak, akik a nem-
zeti jelleg és jellem védelmére való hi-
vatkozással elzárkóztak a társadalomban,
az új közönségrétegekben - értsd alatta a
polgárságban - végbemenő ízlés-váltás
elől is.

Az idők áramában

Paulaynak a kétfelől ránehezedő nyomás
ellenére egy ideig még sikerült tartani a
repertoár elfogadható egyensúlyát.
Vezetése alatt a Nemzeti Színház társa-
dalmi színezetű presztízse együtt jár a
művészi ranggal. Három színésznemze-
dékből szervezett társulata sikerre viszi a
magyar és a világirodalom klasszikusait is.
Az igazgató műsorpolitikája,
színházvezetői koncepciója, a realizmust
megközelítő, pátoszmentes rendezői stílu-
sa, minden nehézség ellenére, olyan szín-
házi eredményeket, tapasztalatokat hozott,
amiért érdemes - gondolatban -
folyamatosan visszafordulni ihletért az
aranykorba. Paulay alatt a magyar szín-ház
(Rédey Tivadar szerint) bekerült „az idők
áramába és Európa nagy hálózatába".
Pataky József könyvében 1886-os európai
lapvéleményekre hivatkozik, amelyek
szerint, a budapesti Nemzeti Színház elérte
a Théâtre Français és a bécsi Burgtheater
művészi színvonalát. Jelképesnek
mondhatnánk azt a prózai tényt, hogy
1883-ban a Paulay Ede vezette budapesti
Nemzeti Színházban gyulladt ki először a
villanyfény.

A nézőközönség, amelynek egy-egy
(korabeli) veteránja annak idején még elen
lehetett az olajmécsesekkel és gyertyákkal
megvilágított Nemzeti Színház
nyitóelőadásán is, már megszokta a kicsit
áporodott, zöldes színű, savanyúkáposzta
szagú gázvilágítást, megszokta a nézőtéri
félhomályt, amelyben nyugodtan
szemügyre vehette előadás közben a
körülötte ülő hölgyek toalettjét is. A
színház - már csak a légszeszvilágítás
miatt is - még a mainál is tűzveszélyesebb
üzemnek számított. Jókai Mór szín-házi
emlékei között talán a legdrámaibb annak
a néhány percnek története, ami-kor a
színházi gázlámpa kiesett csövén keresztül
hirtelen előtódult a gáz, és az író
csodálatraméltó lélekjelenléttel, saját

asztrahán kucsmájával oltotta el a végze-
tes színpadi lángot. A színészek - akiket
leginkább sújtott, kínzott a színpad fá-
rasztó, rossz levegője - játékukba bele-
kalkulálták, hogy a színpadnak csak az
előterében van igazán világos. De még ott
sem annyira, hogy a játszóknak ne kellene
túlhajtott gesztusokkal, stilizáltan széles
mozdulatokkal felkelteni és fenntartani a
nézőtér figyelmét.

A báró Podmaniczky intendáns kezde-
ményezésére bevezetett villanyvilágítást
(amelynek kivitelezését a Ganz Rt. vál-
lalta és végezte) még a színházon belül
sem fogadta egyértelmű ujjongás. Voltak,
akik attól tartottak, hogy a villanyvilágítás
tönkreteszi vagy legalábbis erősen
csökkenti az odáig sikeres jelenetek, jel-
mezek hatását. Az intendáns, jellemző
módon, csak azzal tudta megnyugtatni az
aggodalmaskodókat, hogy elárulta, azért
nem lesz az a villanyfény annyira vakító,
hogy minden kelléket ki kelljen cserélni.
Sárgás színével nem is igen üt majd el a
gázvilágítástól, viszont nem melegít,
feleslegessé teszi a szellőzőgép
használatát, kevésbé tűzveszélyes, és ami
legalább olyan fontos, jóval olcsóbb
amannál.

A villanyfénynek a színházi játékstílusra
gyakorolt korszakos hatását 1884
februárjában, amikor a már kipróbált és
bevált villanyvilágítás végleges jóvá-
hagyását kérik az illetékesektől, valószí-
nűleg még senki sem sejti.

A Nemzeti Színház bevételei a szín-ház
alapítása óta az 1873-74-es idényben érték
el a legmagasabb szintet. Pukánszkyné
megemlíti, hogy 876-ban az előkelő
Somoskeőy patríciuscsalád Podmaniczky
intendánstól kért protekciót, hogy
páholybérletet kaphasson. 1880-ban, egy
külföldi vendégjáték alkalmából, a to-
longók fékentartására rendőri készültséget
kellett az elővételi pénztárhoz vezényelni.
A színház bevétele Paulay alatt korábban
nem remélt mértékben nőtt. A nézőtér
biztonsága és az előadások kiviteli
színvonalának emelése érdekében vállalt
többletkiadások és befektetések - amilyen
például az új vasfüggöny, a záporkészülék
vagy a zsinórpadlás vas-szerkezetének
beszerzése és üzemeltetése - viszonylag
hamar megtérültek. A pestiek egyre több
újdonságot akartak lát-ni, a vidékiek pedig
jobbára csak elő-jegyzés útján juthattak
színházjegyhez. Divatba jött színházba
járni Budapesten! Először hangzott el az a
kortársi fülnek is ismerős, kritikai
megjegyzés, amely szerint a publikum
nehezményezi a bér

leti rendszert, mert ez az oka, hogy kevés
a jegy a pénztárban.

Paulay előtt a magyar színház pro-
vincializmusát a nemzeti eszmények
szolgálatának köpenye alá rejtette vala-
miféle túltengő öntudat. Paulay volt -
Molnár György óta - az első olyan színi-
direktor, aki Pesten dolgozott, de Euró-
pában élt, és tudatosan magáévá tette
azokat az új rendezői elveket, amelyek az
európai színpadokon akkoriban kezdték
átformálni a színjátszást. Nem tekintette
ugyan mintának, követendő példának a
bécsi Burgtheatert, mint Radnótfái
Sámuel, de sokat tanult a vaskezű és az új
tehetségek felfedezésében, fel-karolásában
utolérhetetlen igazgatótól, Laubétól.
Laube, aki igazgató, író és rendező is volt
egy személyben, a szó színházának
hirdetőjeként megvetette a bécsi színészek
beszédművészetének alapjait, de
ugyanakkor a valószerűség kö-
vetelményeinek elfogadtatásával sokat tett
az együttes játékstílusának korsze-
rűsítéséért is. Paulay nemcsak a szín-
padon követte Laube példáját. Tőle tanulta
azt is, hogy az igazgatónak küzdenie kell
színészei társadalmi és anyagi helyzetének

megváltoztatásáért, az
együttes tagjainak létbiztonságáért,
presztízséért is.

Paulay szemhatára tágabb volt annál,
semminthogy megrekedjen a szomszéd-
ban. Nyári európai útjain megismerkedett
a meiningeniek precízen realista, a
korhűséget mindennél többre tartó lát-
ványszínházával és Dingelstedt pompa-
kedvelő, vizionárius görögtüzes Shakes-
peare-színpadával is. Minden kortársi,
művészi törekvésben azt vizsgálta, mi az,
ami Budapesten alkalmazható,
hasznosítható, ihlető lehet. Laube „Hör-
spielje" és az utód, Dingelstedt „Schau-
spielje" (szabad fordításban: a szó szín-
háza és a látványszínház) egyaránt
vonzotta, de egyik véglet mellett sem
kötelezte el magát.

Három nemzedék együttese

Vezetése alatt először a társulat szerepe
változott, azután a hangulata, majd fo-
kozatosan annak összetétele is. A Nemzeti
Színházban még mindig kísértett a
virtuozitás szelleme. A klasszicizmus tö-
rés, váltás nélkül nőtt át a színpadon a
romantikába, amelynek egyéniségkultusza
a korszak klasszikus és romantikus
előadásaira egyaránt jellemző. A Nemze-
tiben hagyományosan a legtöbb jó elő-
adás - a főszereplő jutalomjátéka volt.
Nem a dráma, a játék vonzotta a közön-



séget. A sztárszínháznak ezt a máig élő
hagyományát robbantotta -- a maga dip-
lomatikus módján - Paulay, amikor ren-
dezői koncepciójának kidolgozása és a
próbák során az együttes játékra helyez-te
a hangsúlyt. Bár nagyra értékelte a vele
dolgozó színészi tehetségeket, rendező-
elődeinél nagyobb gondot fordított arra,
hogy a darabok minden posztján meg-
felelő ember álljon, és színészei ne egy-
mástól független, gyönyörködtető prózai
áriákkal bűvöljék a közönséget. A sza-
valáshoz szokott színészektől is megkö-
vetelte, hogy természetesebb, emberi han-
gon szóljanak, és ezzel megtette az első
lépést a realista játékstílus felé.

Pataky József A magyar színészet tör-
ténetében megállapítja, hogy az első
nagyszabású magyar színpadi rendező leg-
főbb vagy talán egyetlen titka, hogy „a
rendezői székben írónak és színésznek
közvetítő művésztársa tudott lenni". Míg
Molnár György csak rendezői tehetséggel
megáldott kezdeményező volt, Paulay
olyan nagyszabású rendezőegyéniség,
akinek volt is ereje az érvénye-süléshez.
Előtte a rendezés nálunk inkább csak
„szcenáriális beállítás volt, amelynek
keretében minden egyes szereplő úgy
érvényesült, ahogy tudott, ahogy akart,
néha bizony az előadott mű rovására is".
Paulaynál viszont a rendező fő feladata,
célja az előadandó mű érvényesítése s az
ehhez szükséges összjáték létrehozása.
Mindez összefügg Paulay
irodalomtiszteletével és érték-tudatával.
Az általa rendezett produkciók
szereplőinek „már nemcsak a külső
szcenáriális szerepbe kellett be-
illeszkedni, hanem az előadásnak abba a
belső keretébe, melynek megállapítója és
őre a rendező". Ebbe a drámát szolgáló
rendbe illeszkedett be az addig néma és
mozdulatlan statisztéria (az úgynevezett
néma személyzet), ehhez alkalmazkodott a
tömegmozgatás, de még a díszlet és a
berendezés is.

A régi gárdának már akkor sem minden
tagja vállalta azonos odaadással az új,
reálisabb játékstílust. Az igazgató-nak
nyilvánvalóan könnyebb dolga volt
azokkal a fiatal színészekkel, akik tanít-
ványaiként kerültek a Színi Tanodából a
Nemzeti Színház színpadára. Csakhogy
Paulay nem erre a különbségre, hanem az
egymást követő nemzedékek kézfogására,
a színház egész társulatára építette
előadásait. (Ennek legnagyobbszabású
bizonyítéka lesz a színészgárda három
nemzedékét csatasorba állító Az

ember tragédiája-előadás, amelyről külön
fejezetben szólunk.)

Paulay, kortársai és beosztottjai szerint,
színes egyéniségével, remek pszichológiai
és taktikai érzékével valósággal
fanatizálta művészeit. Nem az irodában,
inkább a próbákon érte el, hogy a társulat
tagjai hittek benne, és egyre inkább hittek
egymásban is. A korábban elégségesnek
tartott két-három próbához képest jelentős
előrelépés volt, hogy Paulay már tíz-
tizenöt próbával készítet-te elő a
premiereket. A próbákon szigorú
fegyelmet tartott, de csak a legszüksége-
sebb instrukciókkal irányította a színé-
szeket. Legfőbb becsvágya a társulat si-
kere volt, és ezt fáradhatatlan munkával és
szerénységgel szolgálta. Erről tanúskodik,
hogy rendezőként legtöbbször még a
nevét sem íratta ki a plakát-ra, legfeljebb
olyankor, amikor az elő-adandó mű
adaptációját is maga készítette. Ez a
színházi életben szokatlan szerénység
jobbára a külsőségekre, a munka
elismerésére, és nem magára a munkára
vonatkozott. Hiszen ugyanakkor
kiütköznek és a korabeli megnyilat-
kozásokból is kiderülnek Paulay egysze-
mélyes vezetési módszerének korlátai,
hátrányai is.

A „1' etat c'est mois" után szabadon - „le
théâtre c'est mois" - veti Paulay szemére
Mihály József, Jászai ifjúkori rajongója,
angoltanára, a későbbi színházi orvos és
kritikus. Mihály, a Magyar Salonban
megjelent cikkének tanúsága szerint, nem
tartozik Paulay hívei közé, és nem titkolja
a színház „igazán gyarló" műsorával
szemben fenntartásait. A klasszikus
előadások el-hanyagolásával, a középfajú
drámák és vígjátékok előadásának
gyengeségével, sőt könnyelműséggel is
vádolja a szín-ház vezetőit, amiért sokszor
egyetlen próbával színpadra engednek
fiatalokat vagy olyanokat, akik már évek
óta nem játszották szerepüket.
Kifogásolja, hogy az előadások nem töltik
be nevelési és oktatási feladataikat, s hogy
tovább-ra is elavult, rossz fordításokat
játszanak a Nemzeti Színházban. De
mindez nem csoda - jegyzi meg a kritikus,
nem is titkolt iróniával -, hiszen Paulay az
összes feladatokat egymaga látja el. Egy
személyben próbál helytállni az igazgató,
a dramaturg, a drámabíráló főrendező, a
segédrendező és a színésztanár posztján.

A bírálatban nyilvánvalóan van némi
igazság. De ha nem is tudott minden
poszton egyformán helytállni, a társulat
irányításában és a vállalt feladatokra

való mozgósításban Paulay utolérhetetlen
volt. Rédey szerint „az egyéni becs-
vágyakat először fogta az együttes maga-
sabb érdekeinek szolgálatába". Az ő sze-
mélyes példája, szellemi kisugárzása meg-
változtatta magukat a színészeket is. A
legigényesebbek nyaranta már nemcsak
jól-rosszul fizetett vendégjátékokra, ha-
nem külföldi tanulmányutakra is ké-
szülnek. A legtehetségesebb tagok társa-
dalmi megbecsülését jelzik a Paulay
kezdeményezte címek, rangok, díjak is.
Megszületik az örökös tagság intézménye,
és 1880-ban osztják ki először a máig
rangot adó Farkas-Ratkó-díjat. De ami
talán még a szervezett társadalmi
megbecsülésnél is lényegesebb: Paulay
maga remekül értett az emberekhez, a
színészekhez. Se szeri, se száma azoknak
a történetekhek, anekdotáknak, amelyek
vezetési módszerét és taktikáját őrzik.

Prielle Kornéliáról - a Szigligeti-korszak
egyik legünnepeltebb primadonnájáról
például közismert, hogy az évek múltával
háttérbe szorult. Egyidőben vesztette el
férjét - a tragikusan korán elhunyt
Szerdahelyi Kálmánt -, a francia társalgási
és szalondarabokban betöltött szerelmes-
szerepkörét és hajdan ellenáll-hatatlan női
varázsát is. Paulay Ede, akit régi barátság
fűzött a színésznőhöz, mindennek
tudatában sem akarta a közönség egykori
kedvencét leparancsolni a színpadról, sőt
szerette volna megóvni a mellőzött
primadonnák sérelmekkel teli sorsától is.
Ezért azután valóságos diplomáciai
bravúrral könnyíti meg Prielle
Kornéliának a szerepkörváltást.

„Nem a háj, a fiatalság, a szerelem
hagyták el Önt, kedves Barátnőm! Az
ezüsthajú matrónák kívánják művészetét,
s minthogy -- elismerem - mily nehéz
egyszer az egyiknek, másszor a másiknak
szolgálni ... rajta leszek, hogy
összegyűjtsük azokat az ezüsthajúakat,
melyek megérdemlik Önt személyesítő-
jöknek, hogy amazok hiányát észre ne
vegye a közönség emezek ragyogásától" -
írja a Nemzeti Színház első örökös
tagjának gondos igazgatója. (1887. aug.
4., közli Pukánszkyné Iratok a Nemzeti
Színház történetéhez, 204. sz.)

Újházy Ede visszaemlékezéseiben egy-
részt azért lelkesedik Paulayért, mert
„minden tehetségnek tudott tért adni",
másrészt mert „az ő igazgatása alatt nem
boldogulhatott a stréberség, csak a valódi
tehetség becsületes törekvése érvénye-
sülhetett". Paulay Ede társulatában való-
ban nem volt intrika, elégedetlenség; a
Nemzeti Színház színészei összetartottak



és összeforrtak a közös cél szolgálatában.
Ez az összetartás nem hangzatos jelszó
volt, hanem hétköznapi gyakorlat. Paulay
sem fennkölt intelmekkel, hanem okos
intézkedésekkel, jóízű beszélgetésekkel és
tapintatos taktikával erősítette ezt a
szellemet. Újházy szerint: „Ha egy
nagyobb színésszel el akart játszatni egy
kis szerepet, felkérette magához és úgy
vezette be a dolgot, hogy lehetet-len volt
ellentmondani. Tanácsot kért az illető
színésztől, hogy vajon kinek kellene adni
azt a bár kis, de fontos szerepet, mert az
előadás sikere ettől függ. Természetesen
az illető azonnal jelentkezett a szerep
eljátszására, és Paulay hálásan vette a
szívességet, mely-re tulajdonképpen joga
lett volna." (Újházy Ede: Régi idők.)

Az emberekkel való bánásnak ez a
művészete Paulay és Jászai Mari eseté-
ben, kapcsolatában csak féleredményt ho-
zott: együttműködésük termékeny volt,
gyümölcsöző, de nem igazán harmonikus.

Érdektársak szövetsége

„Fölfelé hajlongó, lefelé durva és igaz-
ságtalan, befolyásolható, vastag, mozdu-
latlan szájszélű, szörnyen rövidlátó, büty-
köslábú ember, aki vidéken csak súgó-
ságig vitte, kis termete és rossz szemei
miatt."

Ki hinné, hogy ez a Paulay-portré Jászai
Mari kéziratos naplójának hetedik
füzetéből való? Igaz, a gyűlölet, ami
ezekből a méltán publikálatlan sorokból
árad, valójában nem annyira Paulay Ede,
mint első felesége ellen füstölög. Jászai,
aki hol dühös patkánynak, hol személyes
ellenségének, elegáns kurvának nevezi a
szép Gvozdanovits Júliát, azt állítja,
Paulayné nem tudta elviselni, hogy egy-
két szerepét Jászai kapta meg, és ezért
eszközökben nem válogatva üldözte, sőt
„ő nevelt ellenséget" Fáy Szerénából is. A
primadonnaféltékenység, amely Jászaiból
néha vulkánszerűen tört ki, ebben az
esetben nemcsak meg-alapozatlan volt, de
veszélyes is. Annyi-ra elvakította Jászait,
hogy néha már elhitte - Paulay Ede csak
szép és tehetséges felesége révén került a
Nemzeti Színházba, a legfőbb célja
mindvégig igazgatói állásának megtartása
maradt.

Amikor kezdőként Jászai abban a
megtiszteltetésben részesült, hogy rá-
osztják a Szentivánéji álom Hyppolitáját,
Kassai Vidorhoz írt levelében megjegyzi:
„Paulay rettenetes udvariasan megkér-
dezte, hogy van-e szandálom, mert ha

nincs, csináltat . . . Már kezd lejjebb
szállni a tökfej !" (1873. II. 13.) Nem
egészen két hónap múlva azután megfor-
dulnak az indulatait korbácsoló szelek:
még meg sem melegedett a Nemzeti
Színházban, amikor egy másik levélben
azzal dicsekszik férjének, hogy Paulay azt
mondta: „rövid idő múlva nagy színésznőt
csinál belőlem". (1872. április 6.)

Bár az igazgató valóra váltotta ezt az
ígéretét, Jászai Mari - a színházi közvé-
leménnyel és a társulat tagjainak több-
ségével ellentétben - később sem tette le
egészen a fegyvert, amit Paulay ellen keze
ügyében tartott. Sokszor idézett, keserves
panaszát, amely szerint „Szigligeti óta az
úristen egyre apróbb likú rostából
potyogtatja az igazgatókat a nyomorult,
árva Nemzeti Színházra" - Paulay Edére is
értette.

Hálátlan lett volna, vagy általában
csalhatatlan értéktudata bicsaklott volna
meg? Valószínűbb - bár erre nincs írásos
nyom, bizonyíték -, hogy megérez-te, bár
Paulay szüntelenül foglalkoztatja őt, bízik
benne, sőt épít is tehetségére, alapjában
már egy más színházeszmény
elkötelezettje. Kettejük kapcsolatában -
talán felesleges is mondani - Paulay óriási
intellektuális fölényben volt. Olyannyira,
hogy azt is tudta, neki is szüksége van
Jászai Marira.

Életének későbbi szakaszában Jászai,
valahányszor felidézi Paulay igazgatósá-
gának éveit, már úgy emlékezik vissza,
hogy alapjában jó volt vele dolgozni.

Ebben a megállapításban a színésznő
nem tévedett. Paulay átgondolt, nagyvo-
nalú műsorpolitikájában mindvégig jelen
volt a tudat, hogy a világirodalom leg-
nagyobb hősnő szerepei Jászaira várnak.
A tragika személyisége, színészi arculata
befolyásolta, sőt részben meg is szabta a
színház drámaműsorát, repertoárját.
Paulayt nemcsak az irodalmi érték és a
színpadi hatás újonnan felfedezett lehe-
tősége vonzotta a görög drámákhoz,
nemcsak ezért vállalkozott előadásukra,
hanem azért is, mert felismerte, hogy
Jászaiban jó szövetségest talál. Az ő
kedvéért, egy-egy monumentális alakítás
reményében vette elő Racine-t majd Grill-
parzer Medeiáját is. Felismerte, hogy a
szereplési lehetőség, amit Jászainak kínál,
valójában az egyetemes magyar színház-
kultúra érdekét szolgálja. A tragika pedig
- akár jóban volt Paulayval, akár éppen
acsarkodott rá - érett művészeté-nek
minden eszközét latba vetve, sorra sikerre
vitte a Paulay kezdeményezte és rendezte
bemutatókat.

BÉRCZESSI B. GYULA

Egressy Béni és
a Várszínház

Dr. Malonyay Dezső „Népszínház-Vár-
színház" című írását olvasva az I. kerületi
Tanács „Várkerület" című időszaki
lapjában, a következő szakasz különös-
képpen megragadta a figyelmemet.

„A magyar nyelvű színjátszás Kelemen
László igazgató szorgalmazására és fá-
radhatatlan munkájával itt lelt helyet a
Várszínházban. A pesti Nemzeti Szín-ház
1837-ben innen kapta legjobb erőit."

Nem vitatkozni akarok a szerzővel, mert
a fenti két mondat így igaz szóról szóra,
csupán kiegészíteni szeretném második
mondatát azzal, hogy e „legjobb erőkkel"
ment át a megnyitáskor még csak Pesti
Magyar Színház, de 1840. augusztus 17-
től már Nemzeti Színház ne-vet viselő
intézményhez egy huszonegy éves
fiatalember is, aki nem sokkal az-után
aranybetűkkel írta be nevét nemzetünk
színház- és zenetörténetébe.

Ez a fiatalember Egressy Béni volt.
Az az Egressy Béni, aki huszonkét pá-

lyázó közül elnyerte Vörösmarty Szózat
című halhatatlan költeményének megze-
nésítésére kiírt húsz arany pályadíjat. Aki
francia, olasz és német nyelvből nyolc-
vanegy színpadi művet fordított magyar-
ra. Aki huszonhat színpadi műhöz írt ze-
nét, illetve dalbetétet, többek között Szig-
ligeti Ede, Jókai Mór, Vörösmarty Mi-
hály, Szigeti József, Jósika Miklós, Dobsa
Lajos, Jakab István, Haray Viktor, Vahot
Imre egy-két jelesebb művéhez. Aki
száznegyvenöt zenei művet komponált,
részben Petőfi, Tompa, Vörösmarty,
Czuczor, Gaál, Vahot és Erdélyi legszebb
verseire, részben pedig
saját szövegére vagy szöveg nélkül. Aki
egy népszínművet és négy opera-
szövegkönyvet írt, köztük Erkel legsi-
keresebb operáinak Báthori Mária,
Hunyadi László, Bánk bán - szöveg-
könyvét, és közben életét kockáztatva az
1848-49-es szabadságharcban súlyosan
megsebesült.

Rövid életének termékeny munkássá-gát
itt nem részletezhetem, de hogy a tárgynál
maradjunk, halálának 130. év-fordulója
alkalmából az emlékezés virágaiként
szolgáljon várszínházi működésé-nek
rövid ismertetése.


