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Paulay Ede,
a Nemzeti Színház
„drámai igazgatója "

Amikor Paulay Ede kézhez vehette az 1878.
évi március 18-án kelt leiratot, amely őt
három évre a „nemzeti szín-ház drámai
igazgatójául" kinevezte, minden bizonnyal
boldog pillanatot ért meg. És bár az akkori
intendáns, báró Podmaniczky Frigyes (a
fővárosi Köz-munkatanács mostanában
annyit emlegetett vezetője) az általa
kezdeményezett döntést úgy kommentálta:
„Légy üdvözölve e téged méltón megillető
polczon!" - abban azért még senki se
lehetett biztos, hogy ez a pillanat a Nemzeti
Színház életének is boldog pillanatát jelenti-
e. A. színház ,,szakigazgatójának" lenni
akkor sem és azóta sem volt önmagában
boldogító dolog. Azokban az években pedig
- kevés kiemelt jelentőségű kulturális
intézmény lévén az országban - a „nemzeti
színház", amit akkoriban következetesen
így, kis-betűvel írtak, szinte állandóan a
legkülönbözőbb oldalakról. jövő bírálat tár-
gya volt. Maga Paulay tökéletesen tisztán
látta ezt a helyzetet, és egy magán-levelében
nagyon pontosan megfogalmazta, mire is
számíthat ennek az állásnak a birtokában.
Olyan embernek látta magát, „ .. a ki sokkal
jobban is-meri állásának minden örvényeit,
hogy sem egy pillanatig is teljes
biztonságba ringatná magát afelől, hogy a
gyanúsítás, áskálódás, rágalom minduntalan
kész megejteni azt, a ki kötelessége szigorú
teljesítésében hébe-hóba kénytelen
beleütközni nem csak képzelt, de jogos
érdekekbe is, sőt meggyőződését is tartozik
feláldozni a körülmények parancsoló
hatalmának. De ép azért fel is fegyverzi
magát védelemül, a kötelessége
teljesítésének oly megfeszített
munkásságával és az ellentétes érdekek ki-
egyenlítésének oly igaz szándokával, a
minőre emberi erő és tiszta lelkiismeret csak
képes. Ha aztán mindez nem használ - hát
akkor -- no hát akkor nyugodtan hagyja el
az ember helyét, és igyekszik más téren
.érvényesíteni csekély tehetségeit, melyek
nem valók ily nagy feladat megoldására!
Abba se halunk bele!"

Érdemes itt még egy pillanatra fel--

Paulay Ede (1831-1894)

idézni azokat az érveket, amelyeket
Podmaniczky sorolt fel javaslata indo-
kolásában. Ezek így hangzottak:
, , . . .Pau lay a legelső s legfőbb kellék-kel,
a műveltséggel bír mindenek előtt, a
színpad körül. vannak bő elméleti és
gyakorlati ismeretei -- személyzetünk
túlnyomó része őt kedveli, szereti, s alatta
örömmel dolgozik -, azon néhány tagja
pedig intézetünknek, kik netalán némileg
sértve éreznék magukat előmenetele által -
képessége előtt mindnyájan meghajolnak, s
azt nyilván elismerik, miszerint nálánál
képesebb egyén e hely betöltésére nem
létezik jelenleg hazánkban." A későbbi évek
bebizonyították, hogy az intendáns
helyesen ítél-te meg emberét, Paulayból
valóban ki-váló igazgató lett, részese
azoknak az éveknek, amelyeket azóta is
„aranykor-ként" emleget a színháztörténet.

A fenti nyilatkozatok ismeretében válik
érdekessé az a kérdés, hogy vajon hogyan
„készült fel" az ekkorra negyvenkét éves
színész-rendező a művészi vezető
feladatkörérc? A kezdetekre visszatekintve
tulajdonképpen minden másképpen is
történhetett volna. Igaz, hogy Tokajból,
ahol éppen százötven éve, 1836-ban
született, jó iskolákba került, és némi
kihagyással el is végezte a gimnázium hét
osztályát; az érettségit viszont nem tette le,
mert tizenhat esztendős korában színésznek
állt. Így hát akár vidéki ripacsként is
kallódhatott volna, mint oly sokan mások,
Fiatal

szerelmeseket játszik, és szerencséjére
Győrött felfigyel rá Kovács Pál, a kor
irodalmi életében nagyrabecsült dráma-
szerző, és „átajánlja" a jobb minőségű
Láng Boldizsár-féle társulathoz. Bejár-ja
az országot, és közben nyilván éles
szemmel figyeli meg a színházbéli em-
berek nehéz életét. Megbízható
munkatárs, aki - írástudó ember lévén -
kisebb-nagyobb hivatali-levelezési teen-
dőket is kezd ellátni. Becsvágya ekkor
azonban még a színészé. Mindössze hat év
telik el pályakezdése után, és 1858-ban
próbajátékra jelentkezik a Nemzeti
Színházba, ahol is október 20-án Ar-
mand szerepében mutatkozik be a
Gauthier Margit című dráma (azóta már
rég A kaméliás hölgy néven ismerjük)
előadásán. Nem tartóztatják. Öt év múlva
több szerencsével jár. 1863. augusztus 18.
és 28. között feleségével, a jónevű drámai
hősnővel, Gvozdanovits Júliával együtt,
akivel 1860-ban kötött házasságot, négy
estén lép föl (Hamletet és Bánk bánt
alakítja többek között), és bár nem arat túl
nagy sikert, a Nemzeti tagja lehet.
Gyorsan beilleszkedik a repertoárba, és -
mint oly sokan mások - hasznos középszí-
nészként élhetné le életét. Mégsem így
történik.

Az igazgatóság tudomást szerezve Paulay
vidéki működésének dramaturgiai
teljesítményeiről, alkalmilag drámabírálói
!feladattal bízza- meg. Majd, amikor 18:64
vége felé megkezdődnek a hol „nemzeti
színházi képezdé"-nek, hol „színházi
tanodának" nevezett színiiskola előzetes
szervezési munkálatai, Paulayt már ott
találjuk a munka-társak sorában, az 1865-ös
nyitáskor pedig már ő a Színi Tanoda
titkára, egészen 1873-ig. Ugyanitt 1868-ban
helyettesíteni kezdi a „drámai gyakorlat"
tan-tárgyban a súlyos beteg Tóth Józsefet,
akinek halála után végleg. helyére lép. Az
1868-as év más szempontból is fontos
fordulópont: ekkor bízzák meg először
rendezéssel. Az első- feladat nem csekély
felelősséggel. jár, mert ő viszi színpadra
Arany jános új fordításában a Hamletet.
Egyre jelentősebb szerepet tölt be a színház
közéletében. Ekkor már jegyzője a
„Nemzeti színházi takarék-egylet"-nek,
választmányi tagja a Nyugdíjintézetnek, az
úgynevezett „vezértagok Emlékiratának
egyik szerzője, amely. összeállítás több
pontja bekerült a színház életében később
oly fontossá váló 1869-es „ankét"

szövegébe, és kiindulópontja lett a dráma és
ope-



ra szétválasztását kívánatosnak minősí-tő
törekvéseknek.

Ekkoriban kezdi cl fordítói működését.
Enyedi Sándor adata szerint már 1860-ban
Havi Mihály társulatánál szerepel mint
Offenbach Eljegyzés lámpa-fénynél című
művének fordítója. A Nemzetihez kerülve
azonban ez a tevékenysége egyre
szélesebbé válik. Túl-nyomórészt francia
nyelvű műveket fordít, köztük
Beaumarchais-t (A sevillai borbély, Figaro

házassága), Molière-t (A szeleburdi),

Musse-t (Ne fogadj el soha semmit) és
Racine-t (Bajazet, Iphigenia). Még 1869-
ben lefordítja a merészebb világnézeti
gondolatoktól sem idegen Galiléit,

Francois Ponsard darabját, és Goethe A
testvérek című kevésbé ismert színpadi
művét. Ezt a tevékenységét tulajdonképpen
élete végéig folytatja, és körülbelül hatvan
szín-padi alkotást magyarít meg. Ha ehhez
a munkához hozzászámítjuk még azokat a
dramaturgiai jellegű munkálatokat, amikor
a benyújtott fordításokat a szín-padi
mondhatóság kedvéért alaposan kijavítja -
működésének ez az aspektusa még
szélesebbnek tekinthető. Tizenhat
fordítása nyomtatásban is meg-jelent,
némelyikük több kiadásban.

Már említettük, hogy első rendezői
megbízatása 1868 márciusára datálódik.
Ez még nem szerződéses kötelezettsége,
tehát a megbízások még rendszertelenek.
Alapvetően megváltozik azonban Paulay
helyzete egy év múlva, amikor 1869-től
kezdve (pontosabban április elsejétől,
hiszen ez idő tájt az új évad mindig ekkor
indult), Feleki Miklós és Szerda-helyi
Kálmán mellett ő lesz a harmadik
„hivatalos" drámai rendező. Az operákat
kivétel nélkül Böhm Gusztáv vitte
színpadra. Paulay elképesztő mennyiségű
munkát kap mint rendező: az elsó
évadban harminchárom mű mellett sze-
repel a neve rendezőként. Először haj-
lamos azt gondolni az ember, hogy mivel
a régi hagyományok szerint a Nemzeti
rendkívül sűrű repertoárrendszer-ben
alakította ki műsorrendjét, itt legfeljebb
valamiféle „karbantartási" munkáról volt
szó. A plakátok pontosabb vizsgálata
azonban eloszlatja ezt az illúziónkat. Való
igaz, hogy a nevével jegyzett darabok egy
része már rég-óta a színház műsorán
szerepelt. Ha az utolsó előadások nem
voltak túl régen, akkor valóban csak
„felfrissítésről",
„felújításról" kellett gondoskodnia, esetleg
egy-két új szereplő beléptetésé-ről. A
korabeli repertoár szerkezete

azonban merőben más volt, mint ahogyan
azt mi ismerjük. Az egyes művek
évtizedekig műsoron voltak, egy-egy évben
két-három - egymástól messze szétszórt -
előadás erejéig. Az sem volt ritkaság, hogy
öt-tíz-tizenöt-húsz évvel azelőtt
bemutatott darab egyszer csak ismét
műsorra került (megint csak egy-két
előadás céljára), és a színházi élet, valamint
az ily módon megterhelt színészek
munkáját ismerők bölcsen tud-hatják, hogy
már egy-két évi kihagyás után is legfeljebb
„felújítást" lehet emlegetni, s ha a kiesett
időszak ennél nagyobb, vagy a produkció
új fordításban, új díszletekben, más
rendező keze alatt, jórészt megváltozott
szereposztással kerül színre, akkor az
bizony „új bemutatás", sőt mai ítéletünkkel
joggal nevezhető egyszerűen
„bemutatónak", a premierre való készülés
teljes terhével. Egy időben úgy vélték, hogy
Paulayra a belső munkamegosztás
értelmében a tragédiák és történelmi
színművek be-mutatása-rendezése hárult,
lévén ő a „legműveltebb". A plakátokat
forgatva azonban ez a kép sokkal
színesebbé változik. Az említett 1869
áprilisa és 187o áprilisa közti időben
ugyanis Paulay újította fel Szigligeti
majdnem minden műsorra kerülő,
műsoron lévő népszín-művét (A lelencz, A

czigány, A csikós, Szökött katona), Szigeti
József hasonló műveit (A vén bakancsos...,
A falusiak, A kísértet, Egy jó madár), de
Az ördög naplója című francia vaudeville-t
éppúgy, mint Czakó Pál Kalmár és ten-

gerészét. Bavard Tiszaháti libácska című
magyarított bohózatát. Ezeken kívül
„átment" Paulay kezén ez alatt az idő alatt
Szigligeti A trónkeresője, a saját maga által
fordított Ponsard-újdonság, a Galiléi
(így!), Shakespeare Othellója („új
fordításban és betanulással"), Dobsa IV-dik

Lászlója (így!), Obernyik Brankovics

Györgye, Shakespeare IV. Henrikje,
Szigligeti Grittije, Goethe Testvérek című
darabja (Paulay fordítása), Jósikának 1844
óta nem játszott Két Barcsayja, Molière
Fösvénye, Schillernek A haramják című
tragédiája, Szász Károly Fráter György

című tragédiaújdonsága, Shakespeare
Szentivánéji álom című játéka „új kiál-
lítással először" és az utoljára 1850-ben
Lendvay Márton által megrendezett si-
kerdarab, a Scribe-féle Lecouvreur Ad-

rienne. Elgondolkodtató lista. Különösen,
ha hozzávesszük, hogy mivel ekkoriban
Paulay még színész is, a harminc-

három műből huszonnégyben kisebb-
nagyobb szerepet is eljátszott!

Ez a helyzet és ez a megterhelés 1870
áprilisától annyiból változott meg, hogy
ekkortól kezdve kizárólag mint rendező
működött a három soron következő
évadon át, és ettől kezdve már nem lépett
fel színészként. Viszont ekkor írja meg A

színészei elmélete című tanköny- vét,
elsősorban Egressy Gábor színé-
szetelméleti munkái nyomán, bár más
forrásokat is felhasznált, főleg a könyv
második részét képező „alkalmazott lé-
lektani" fejezetekben. A Nemzetiben
azonban kétségtelenül ettől kezdve a
rendező Paulay lép az előtérbe.

És itt érkezünk el az egyik legkényesebb
színháztörténeti problémához. A szakmai
közvélemény az elmúlt évtizedeken
keresztül Paulay rendezői munkájának a
végeredményét örökítet-te meg, sokszor
legendaszerűen: nekrológjaitól kezdve
kiemelték igényességét, együttesteremtő
következetességét és erejét, színésznevelő-
és irányító tulajdonságait, messze hangzó
és tartós dramaturgi-rendezői sikereit. Egy
részletes Paulay-életrajz szorgalmasan
feltárná a fennmaradt súgó- és
rendezőpéldányok húzásait, instrukcióit, a
bennük fellelhető közös vagy eltérő
vonásokat, a jellegzetes, felismerhető
„kézvonást", nemcsak a szó szoros
értelmében, de tartalmi szempontokból is.
Végig lehet-ne és kellene lapozni a kor
kritikai irodalmát - és nem csak a
kiemelkedő produkciókról írottakat.
Azonban - és erről a szúrópróbák is
meggyőzik a kutatót - csak nagyon kevés
érdemi és szorosabban véve a rendezés
sajátosságaira vonatkozó mondatot lehet
találni. Általános dicséret akad bőven,
szemtanúk elemző vallomása, hiteles
beszámolója alig. És ez persze nem csak
Paulay rendezői működésére nézve igaz. A
színészi alkotás mulandóságáról szóló
„közhelyet" sajnálatos módon a rendező
munkájára nézve is ki kell terjeszteni.
Bizonyos kezdeti lépések azért történtek:
Mályuszné Császár Edit két nagy
rendezéstörténeti tanulmánya a magyar
színészet első évtizedeiről, illetve a XIX.
század második feléről (s ebben Paulay
művészetéről is) kirajzolta a Nemzeti
Színház rendezőinek munkamódszerét,
eljárásaikat a rendezőpéldányok
elkészítésekor, s a bejegyzések nyomán
térszervező-színészmozgató gyakorlatukat.
Paulayra nézve olyan következtetéseket
vont le, melyek szerint, bár rendezői
tevékenységét „Laube, Din-



A Paulay-féle Tragédia-ősbemutató három főszereplője (Gyenes László, Nagy Imre, Jászai Mari)

gelstedt, a meiningeniek és némiképpen a
francia színház példájával szokták
magyarázni", de ő „kétségtelenül legalább
annyira állott Szigligeti, az Egressy-féle
rendezőpéldány-hagyomány, a Szerdahelyi-
Prielle mutatta franciás összjáték és Molnár
gazdag képzeleté-nek a hatása alatt, mint
amennyire rövid utazásainak impressziói
vagy elméleti munkák ihletése után indult".
Ez a megállapítás annál hitelesebbnek
fogad-ható el, mert láttuk, hogy Paulay első
rendezői éveinek munkálatai a meglévő-
hagyományos repertoár felújításának
körében mozogtak, és ha egyes részleteket
újra kellett is fogalmazni, de azoknál
sokkal többet meg kellett tar-tani, egy
szerűen a rendelkezésre álló el-képesztően
csekély idő - néhány napos felújító próbák -
kényszerítésére. Nem csodálkozhatunk
tehát azon, hogy Paulay
rendezőpéldányainak alaprajzjelző
rendszere döntő azonosságokat mutat
elődeiével. Ehhez elég összehasonlítani
például Egressy Gábor 1856-os alap-
rajztervét (Vahot Imre: Mária király-nő),
Szerdahelyi Kálmán alaprajzát (Sardou: Jó
barátok, 1862) Paulay egy korai
rendezésének vázlataival (Szász Károly:
Fráter György, 1869), és világosan áll
előttünk az említett rendezői-
szcenikai hagyomány folytonossága (amely
egyébként még Az ember tragédiája-
példányban is fellelhető).

Mindenképpen jelentős mérföldkő volt
Paulay Ede és a Nemzeti Színház
kapcsolatában az 1872. év folyamán
külföldön tett tanulmányút, melyet az

intendáns megbízásából és a belügymi-
niszter jóváhagyásával Ausztriában, Né-
metországban és Franciaországban tett,
főként, hogy a színházak irányítási
rendszerét, belső szervezetét, a hazai
viszonyokra való alkalmazhatóságát meg-
ismerje és ismertesse. (Mellesleg meg-
jegyezve, megbízatásának teljesítése el-
képzelhetetlen lett volna tárgyalóképes
német és francia nyelvtudás nélkül.) Útja
során Bécs, München, Berlin, Lipcse,
Drezda, Weimar, Frankfurt am Main és
végül Párizs a fő állomásai. Informálódik,
összegyűjti a különböző udvari és városi
színházak működési szabályzatait,
törvényeit. Hazatérve először több ízben is
szóban számol be tapasztalatairól, majd
részletes írásos jelentést készít, amely
valóságos kis remekmű a maga nemében. A
lényeges vonásokat ragadja meg, rendkívül
világosan fogalmaz, és megállapításait
azonnal alkalmazza a hazai viszonyok-ra.
Elvi megállapításokat tesz, melyek
lényege, hogy a színház fejlődését rész-ben
örökölt zavaró külső körülmények
akadályozzák, beleértve ebbe a kis épü-
letben egymás mellett és egymást korlátozó
dráma és opera működését; vala-mint az,
hogy túl sok tanácsadó testület avatkozik
az intézmény munkájába, de nincs megadva
a mindenkori igazgató számára - ma azt
mondanánk - a szabad kéz és a felelősség
dialektikus formája. ,,Harlequin köntösű
szervezet"-nek látja a Nemzetit, „melyre
fenn-állása óta minden év, minden korszak,
minden igazgató, mindenféle kormány

és minden színezetű lap rakott már foltot, a
nélkül, hogy sikerült volna egy teljes és
helyes egészet alkotnia". Nem is valamiféle
új rendszer a fontos, „a tárgyhoz nem
értők" semmiféle rend-szerrel sem
boldogulnak. Olyan igazgató kell, akinek
„kelléke: becsületesség, szakképzettség,
erély és tapintat". Ha sikerül a külső
akadályokat legyőzni, leválasztani a
népszínművet és az operát, és más
épületben működtetni azokat, és megfelelő
kézbe sikerül adni a vezetést, akkor
érvényesülhet a magyar nemzeti színház
benne rejlő értéke. Hiszen útja során azt a
meggyőződést szerezte, hogy „amazokkal
szemben a mi nemzeti színházunk mind
egyes tagjai-nak képességét, mind az
előadások mű-vészi becsét tekintve, nem
áll oly alacsony színvonalon, hogy az
összehasonlításnál pirulni lenne
kénytelen". A jelentés, a mögötte lévő
tudásanyag és művészetetikai állásfoglalás
egy harminckét esztendős fiatalember
kétségtelen elhivatottságát mutatja.

Furcsa közjáték következik nem egészen
egy év múlva. Tévedés volt-e vagy ugratás,
Paulay egy rémhíren feldühödve (amely
egyébként beteg feleségére vonatkozott)
megverte a súgót. Azonnal elbocsátották,
majd még aznap, hogy a nyugdíjához
szükséges tízéves szolgálati idő kiteljék,
egy évre színésznek szerződtették. Az egy
év leteltével megszűnik a Nemzeti Színház
tagja lenni. Ádámot száműzték az
Édenkertből.

Újabb fantasztikus fordulattal négy év
múlva, Szigligeti halála után két hó-



Jászai Mari mint Gertrudis Paulay Bánk bán-rendezésében Márkus Emília mint Tünde a Vörösmarty-színjáték Paulay-féle
ősbemutatóján (Mérei Endre reprodukciói)

nappal, dramaturg-főrendezőnek s rögtön
utána igazgatónak nevezik ki. Élet-útja
visszakanyarodik az egyetlen lehetséges
pályára: személyében a Nemzeti Színház
méltó vezetőt kap. Tizenhat éven át,
haláláig, ő lesz a teljes művészi
felelősséggel működő igazgató. Most
kezdheti el megvalósítani azokat az el-
veket és elképzeléseket, amelyeket Je-
lentésében olyan pontosan megfogalma-
zott. Az eszményi igazgató személyére
vonatkozó elképzelések mellett még né-
hány gondolat öltött testet munkája során.
1893-ban írt nagy tanulmányában,
amelyben A magyar színészet sorsát kö-
vette nyomon, így foglalta össze a saját
tevékenységét: ,,... nagynevű elődje
nyomdokán haladva - fő gondját a sze-
mélyzet szervezésére és nevelésére, az
eredeti és classicus irodalom termékei-nek
színrehozatalára, művelésére fordít-ja".
Tehát az együttes és a drámairodalom
képezi munkájának két pillérét. Ez utóbbi
még abból a szempontból is, hogy
kezdettől fogva a drámairodalmat állítja a
színházművészet középpontjába. Mint A
színészet elméletében, már említett első
könyvében írta: „A szín-művészet, vagyis
: a drámai előadás, művészetének czélja: a
drámai költemény művészi megvalósítása.
- Előleges kelléke tehát a drámai
költemény; a mint ez viszont a színpadi
előadásra van utalva, hogy teljes hatást
idézzen elő." Ezeknek az elveknek az
ismereté-

ben érthetjük meg igazán Paulay mű-
sorpolitikai gyakorlatának legérdekesebb
és egyben legmaradandóbb vonását: lelkes
és nem csökkenő érdeklődését a magyar
drámairodalom joggal vagy jogtalanul
elfeledett alkotásai iránt. Az alaphangot
kétségtelenül a Csongor és Tünde 1879-es
bemutatója adta meg, a mű keletkezésének
ötvenedik évfordulójára. 1881-től azután
az őszi évadkezdéskor (mert közben ide
helyeződik át a régi tavaszi váltás ideje)
szabályszerű drámatörténeti ciklusokat
indít. Bessenyei Filozófusával kezdi, és a
sorozatban színpadot lát Kisfaludy Károly
rég nem játszott lrénéje is. Egy év múlva
újabb hat mű kap egy-egy előadást, köztük
Vörösmarty Áldozatával és Nagy Ignác
Tiszt-újításával. A harmadik év öt darabja
között Szigligeti, Obernyik, Kovács Pál,
Vahot Imre, Czakó Zsigmond darabjai
szerepelnek. Ez a ciklus augusztus
közepén zárul, és egy hónap múlva ez a
műsorpolitikai vonulat a csúcshoz ér:
színpadra kerül Az ember tragédiája.

Paulay már a Csongor bemutatója
esetében is előzetes tanulmányban is-
mertette a színpadravitel problémáit, és
ezt tette még ennél is jelentőségteljesebb
vállalkozása, Az ember tragédiája előtti
napokban. A mű bemutatása százéves
évfordulójának alkalmából ezekről az
előmunkálatokról sok szó

esett. De bizonyos szempontokra ezúttal is
vissza kell térni, hiszen Paulay Ede
nemzeti színházi működésének talán
legjelentősebb alkotása szorosan be-
letartozik a pályáról rajzolt képbe. A
bevezető tanulmány ugyanis nem csak a
szigorúbb értelemben vett dramaturgiai
kérdéseket veti fel, és jelzi megoldásuk
módját, hanem Paulay rendezői
koncepciójára, elképzeléseire és gyakor-
latára is enged következtetni. Így például
alapvető fontosságú az a döntése, hogy
Madách művét be lehet és be kell mutatni,
mégpedig éppen a Nemzeti Színháznak
mint a magyar drámai hagyomány legfőbb
őrzőjének. Kifejti: nem lehet akadály a mű
formája, szerkezete, drámai költemény
mivolta. Az olyan mű, mint ez,
bemutatható, hiszen ,,... a cél, a
cselekvény, a jellemek és a külső forma
benne mind drámai, csakhogy - a
szerkezet szabadságánál fogva - eldobja
magától a drámának nagyobb szigorát".
Érdemes felfigyelni erre a felismerésre,
mert az iskolás vagy másrészt a
naturalizmus felé hala-dó európai színház
tendenciái ellenére ítéli Paulay
színpadképesnek a „szerkezetileg szabad"
Tragédiát. Mivel pedig szerkezete,
cselekvénye egységes, tehát egyetlen
estén kell előadni. Természetesen felmerül
benne, színpada alapos ismerőjében, az
immár két évtizedes gyakorlati
tapasztalatokkal rendelkező művészben, a
mű szöveganyaga és a



színpadszerűség követelménye közötti
ellentmondás, amelynek feloldását az
alábbi módon vitte végbe: „ .. a szín-pad
követelményeinek nem áldoztam föl a
költemény semmi organikus részét, semmi
drámai szépségét; viszont mellőztem azt, a
mit - az előadás által különben is
elevenebbé válandó cselek-vény hatására
fölöslegesnek, vagy fárasztónak, s e miatt
könnyen untatónak, vagy átalában
színpadon előadhatatlan-nak gondoltam."
Egy felelősen gondolkodó művész szavai
ezek, s nem a különlegességek
hajszolójának öntelt el-képzelései. Az igazi
hatás, a mű hűséges megszólaltatásának
igénye munkál benne. A közvetítő művész
hangja ez, aki egy nagy irodalmi mű
szolgálatában a színpad lehetőségeit is
mozgósít-ja, hogy a könyvbe zárt sorok
ezrek számára válhassanak közvetlen
élménnyé. Talán éppen ez a magatartás és
az általa elért eredmények alapozták meg
kortársakban és utódokban egyaránt azt a
véleményt, hogy azok az évek a Nemzeti
„aranykorát" jelentették.

Az ember tragédiája bemutatója után
néhány héttel tartotta meg Paulay Ede
székfoglalóját a Kisfaludy Társaságban
Drámairodalmunk a Nemzeti Színház
megnyitása óta címmel, nyomon követve az
immár közel öt évtizedes utat.
Témaválasztásából is arra lehet követ-
keztetni, hogy állandó gondja volt a
színház és az élő drámairodalom közös
fejlődésének, egymásra utaltságának
gondolata. Ma már úgy ítéljük meg, hogy
Csiky Gergelyen kívül - akinek néhány
rövid esztendő alatt kereken tizenkét
darabját mutatta be a korszakos jelentőségű
Proletároktól kezdve a Mukányin,
Buborékokon át az író pálya-zárását is
jelentő, A nagymamáig - más jelentős
drámaírót nem sikerült felnevelnie. Sikert
aratott ugyan mű-sorában Jókai Mór nem
egy dramatizált műve, továbbra is helyt
adott a mindig sikeres Szigeti Józsefnek,
meg-szólaltatta Jósika Kálmán különleges-
ségnek számító tragédiáját, a Márényát és
a félig-meddig konkurrens Rákosi Jenő
talán legjobb darabját, az Endre és
Johannát, sőt ő fedezte fel, méghozzá
sikerrel a fiatal Herczeg Ferencet mint
drámaírót, mindjárt két művét is színpadra
vive (A dolovai nábob lánya, A három
testőr), de „nagy" alkotóhoz nem volt
szerencséje.

Műsorának más rétegei is értékeket
hordoztak. Tovább bővítette a Nemzeti
amúgy is szépen alakuló Shakes

peare-repertoárját (Velencei kalmár,
Coriolanus, Julius Caesar, Macbeth
mellett, amelyek már régebben is a já-
tékrendben voltak, a Cymbeline-t, a Víz-
keresztet és a János királyt mutatta be) ; a
Moličre-művek skálája Az úrhatnám
polgárral és A képzelt beteggel bővült.
Schiller régebben is játszott művei közé
bekerült az azelőtt kényesnek tartott
Fiesco. A német klasszikusokat újdon-
ságként Lessing Bölcs Náthánja és a Faust
első része képviselte. Jutott hely a
spanyoloknak is: a Nemzeti színpadán
ekkortájt látni lehetett Az élet álom hőseit,
sőt két másik Calderón-művet, Az
állhatatos fejedelmet és A zalameai bírót
is. Antik klasszikusokat is tartott műsorán
(Aiasz, Küklopsz, Oidipusz király, Elektra,
A hetvenkedő katona). és a klasszicizmus
későbbi alkotásait. Ezek közül a Racine-
művek nem tudták megragadni a
közönséget, Grillparzer Medeája azonban -
Jászai Mari nagyszerű alakításának is
köszönhetőn - óriási művészi sikert aratott.

A kortárs irodalmat azonban
túlnyomórészben - és ezt sokszor és
nagyon keményen vetették Paulay szemére
- a francia társadalmi és bulvárdarabok je-
lentették. A műsor ilyesfajta feldúsulá-
sának legalább két fontos oka volt. Az
egyik az, hogy a színház bérlőközönsége
lelkesen tapsolt a drámatechnikailag
bravúros, tartalmilag sablonos három-
szögtörténeteknek, és segített rendszeresen
megtölteni a széksorokat. Ahhoz viszont,
hogy ez megtörténhessék, sokkal több
nézőre volt szükség, pontosan kétszer
annyira, mint az opera külön-válása előtt,
hiszen 1884 őszétől kezdve heti három-
négy estével többet kel-lett prózai
művekkel megtölteni. Így az a sürgető
óhaj, amely hosszú éveken át követelte az
operai együttes saját ott-honának
megteremtését, bizonyos szem-pontból
teljesülésekor negatív következményekkel
is járt. A prózai együttes létszáma nem lett
nagyobb, és az így viszonylag kis
társulatnak kellett közel kétszer annyi
előadást tartania, mint addig. Sőt, az egyre
terhesebb várszín-házi előadások
kötelezettségétől sem igen tudott
megszabadulni. Pedig ez utóbbit Paulay -
aki már évek óta meg-lehetősen rossz
anyagi helyzetben volt - annak ellenére
szorgalmazta, hogy keresete a „külső"

előadások elmaradásával lecsökkent. A sok
francia mű-sordarabnak azonban volt egy
jó oldala is: korszerű együttes játékot,
fegyelmezett, pergő előadásokat követelt.
Ezért

maradhatott a színpadon Scribe-től az ifjú
Dumas művein át, Bissonig, Augierig,
Sardouig, Halévyig, sőt Maupassant-ig a
kortárs francia szerzők szinte
válogatatlanul gazdag sora. Igazán új és
kesernyés-modern hangvételt csak az
„északiak" hoztak: Björnson és termé-
szetesen Henrik Ibsen csakhamar be-
mutatásra kerülő művei. Nóra, A tár-
sadalom támaszai, A népgyűlölő váltak
ismertté Paulay idejében. Azért ezek, mert
dramaturgiájuk lényegében a francia
iskolára támaszkodott; a régi tömlőt az új
bor egyelőre nem lyukasztotta ki. Az
együttes magas színvonalon volt képes
ezeket a műveket bemutatni.

Méltánytalannak tűnhet, hogy Paulay Ede
nemzeti színházi működéséről szólván
eddig talán nem is hangzott el egyetlen
színész neve sem.

A magyar színészetről szóló, már említett
művében maga Paulay azokat a művészeket
nevezi „második nemzedéknek", akiknek
egy része már nem érhette meg az ő
igazgatását, néhány azonban még oszlopa
maradhatott a Nemzetinek: Szigeti József,
Feleki Miklós, Náday Ferenc, Prielle
Kornélia, Felekiné, Szathmáryné,
Lendvayné. Hozzájuk csatlakozott a
„harmadik nemzedék", egy részüket még
Szigligeti Ede szerződtette 1873-1878

között: Jászai Mari, Helvey Laura, Rákosi
Szidi, Márkus Emília, Csillag Teréz, Fáy
Szeréna, Vizváriné Szigeti Jolán, Nagy
Imre, Bercsényi Béla, Ujházi Ede, Vizvári
Gyula és egy ideig Molnár György. A
felsoroltak között azonban már volt jó
néhány, akik az 1865 óta működő
Tanodából kerültek ki, s így szinte az első
pillanattól kezdve Paulay növendékei
voltak: Helvey Laura, Nagy Imre, Rákosi
Szidi; de a későbbiek közül is került ki
nagy tehetségű vezető művész, mint
Gyenes László, Márkus Emília, Somló
Sándor, Nagy Iboly a. Paulay a „negyedik
nemzedék-be" számítja Császár Imrét,
Dezső Józsefet, Mihályfi Károlyt, Gabányi
Árpádot, Szacsvay Imrét, Hegyesi Marit,
Alszegi Irmát és még néhány más, szá-
munkra kevésbé ismerős nevű fiatalt. A
fent felsorolt művészekből tevődött össze
az a minden generációt és szerep-kört
képviselő együttes, amely Paulay műsorát
egyre emelkedő színvonalon vitte sikerre.
Ujházi Ede emlékezik meg a Régi
színészekről szólván arról a kapcsolatról,
amely az igazgatót és együttesét oly
szorosan fűzte egymáshoz: „A színészek
imádták. Istenem! milyen élet



játékszín
volt akkor! Mint egy test, egy lélek tar-
tottak össze. Csak egy gondolatért, egy
eszméért élt valamennyi: a színházért. - Ő
volt az, a ki hetenként egyszer maga köré
csoportosította a Nemzeti Szín-ház egész
gárdáját, összetartásra, kölcsönös
becsülésre és szeretetre tanította a
színészeket... Minden művésznek kitűzte
biztos sikerét, mert tudta, ki mire képes, és
vakáczió után minden színész hozott
magával egy-egy betanult szerepet:
ajándékba. Szép idő volt az!"

1892. október 1. és 6. között a bécsi
világkiállítás alkalmával rendezett nagy
nemzetközi találkozón vett részt a Nemzeti

Színház együttese. Be-mutatkozásul a Bánk
bánra gördült fel a függöny, a vígjátékot

Moreto Közönyt közönnyel című darabja
képviselte, Prielle Kornélia nagy személyes
sikere lett A nagymama, mint ahogy Ujházi
Edéé a Constantin abbé, Jászai Marié

pedig a grillparzeri Medea. A vendégjáték
utolsó estéjén pedig a szín-ház
összteljesítményét reprezentálván Az ember
tragédiája került színre. Elég-tétel és
diadal volt ez a vendégjáték. Elégtétel
azért, hogy az ötvenes évek során Bécs még
nem volt hajlandó fogadni egy „vidéki"
társulat fellépési ajánlkozását, s most
európai színvonalú, a többiekkel
egyenrangú együttest ismerhetett meg;
diadal azért, mert a színház nagy
egyéniségekkel és tökéletes összjátékkal is
dicsekedhetett, s ezt a tényt rendkívül
széles világirodalmi skálán bizonyíthatta
be, még arra is sort kerítve, hogy két
jelentős klasszikusunk és egy élő sikerírónk
is a világ színe előtt mutatkozhassék.
Paulay be-teljesültnek érezhette
célkitűzéseit, legszebb vágyait.

A rákövetkező év közepétől betegség
hatalmasodott el rajta, és 1894. március 12-
én Paulay Ede eltávozott az élők sorából.

Talán nem túlzás úgy ítélnünk, hogy a
szó nemes, értékjelző értelmében ő
teremtett igazán „nemzeti" színházat a
Nemzeti Színházból.

NÁNAY ISTVÁN

Változatok
a reménytelenségre

A Három nővér két előadása

Csehov drámái olyanok, mintha egyet-len
„ős"-dráma variációi lennének; hasonló
sorsú és jellemű szereplők a sivár jelen és
a minden szépet, jót és nemeset degradáló
környezet szorításában vágyakoznak el,
vissza, a jelen-nél szebb múltba vagy az
ígéretesnek tűnő jövőbe. Ám a helyzetük
nem változik, vágyaik csak vágyak
lehetnek, sorsuk egyre reménytelenebb. E
dráma-variációk közül a
legreménytelenebb kicsengésű alighanem
a Három nővér. Hiszen abban Natasán - és
részben Kuliginen - kívül mindenkinek az
élete reménytelenül megoldatlan marad, s
„a kultúra és a közönségesség konflik-
tusában" (Robert Brustein) a közön-
ségesség az erősebb, ez a közönségesség
végleg felőrli a Prozorov testvéreket.

A darab kezdetén egyszerre szólal meg a
nosztalgia és a remény hangja, amikor
Olga visszaemlékezik a Moszkvából való
elköltözés tizenegy évvel azelőtti napjaira,
s egyben megfogalmazza mindannyiuk
közös vágyát: vissza Moszkvába. A magas
rangú katonatiszt apa halála után a
gyerekek viszonylagos jóléte megszűnt.
Mása férjhez ment, Irinának és Olgának a
kormányzósági városkában alig van reális
esélyük arra, hogy számukra megfelelő
házasságot kössenek, így hát dolgozni
kényszerülnek, s csak abban remény-
kedhetnek, hogy ha a bátyjukat kinevezik a
fővárosban egyetemi tanárnak, akkor
Moszkvában találnak maguknak férjet.
Ebben a helyzetben szinte egy-szerre lép
az életükbe Natasa és Versinyin. A nő a
kisvárosi létezést, a közönségességet
képviseli, azt a világot, amelynek más
szinten Kuligin is, Ferapont is a
megjelenítője. Ugyanakkor az ezredes a
moszkvai élet, a vágyak meg-testesítője,
akárcsak - más-más módon - a városkába
vezényelt katonatisztek, De míg Natasa
egyre intenzívebben veszi birtokba a
Prozorov-házat - vagy ahogy a darabot és
Peter Stein híres előadását elemző
Benjamin Henricks írja: erőddé teszi a
házat -, s egyre inkább uralkodik a
családon, a katonák kínálta lehetőségekről
kiderül, hogy

azok a lányok számára nem reális me-
nekülési lehetőségek. Mása és Versinyin
beteljesületlen kapcsolata a csapa-tok
áthelyezésével megszűnik, Tuzenbach
meghal, Szoljonijt Irina iránti viszonzatlan
szerelme és a békeidőben felgyűlt
feszültség torz levezetése végzetes
cselekedetekre ingerli; Csebutikin egyre
mélyebbre süllyed a szakmaiatlanság és a
provincializmus posványába. Moszkva
elérhetetlen. Andrej fel-adja terveit, és
megelégszik a kishivatalnokléttel,
előmenetele feleségének szeretőjétől függ,
Mása tovább élheti Kuligin mellett a
vigasztalan házaséletet, Olga beépül a
kisvárosi pedagógus-lét hierarchiájába,
Irina újabb és újabb munkával próbálkozik.
Sem Andrej, sem Olga, sem Irina munkája
nem ön-felszabadító, önkiteljesítő
tevékenység; egyikőjük előtt sem nyílik
semmiféle biztató perspektíva.

A dráma értelmezését alapvetően
meghatározza: milyen figura Natasa és
milyen Versinyin? Mit képvisel az egyik,
és mit a másik? Mi az, ami taszító
Natasában, s mi az, ami elbűvölő
Versinyinben? Kettejük közül Natasa
alakja az egyértelműbb: ő Lopahin női
mása. Kíméletlensége, racionalizmusa,
közönségessége szöges ellentétben van a
Prozorov testvérek vagy a tisztek világával,
ugyanakkor elvitathatatlan, hogy ő
képviseli a jelen realitásait, a kisszerű
jövőt. Ez a jövő nem valami fényes, az
egyéniség megtiprását, a középszerűség
uralmát, földhözragadt örömöket ígér csak.

Versinyin alakja ellentmondásosabb, s az
előadások kicsengése nagymérték-ben függ
attól, milyenné formálják ezt a figurát. Ha
Versinyin délceg, vonzó férfi, aki minden
mozdulatában elegáns, minden
megnyilatkozásában szellemes, okos, akkor
valami tökéletes, méltán vágyott világot
képvisel, azaz Moszkva valóban az álmok
netovábbja. Egy ilyen Versinyin a lányok
számára csak érdekesebbé, szeretni-,
gondozni-valóbbá válik, ha a férfi nem él
jól a feleségével. Ha viszont az ezredes
meg-jelenésében lényegében ugyanolyan
átlagember, mint a kisvárosban bárki, ha
kiderül, hogy minden, amit mond, csak
üres locsogás, ha családi élete bonyo-
dalmainak elintézésében éppen olyan
erőtlen, tétova és gyáva, mint Másához
fűződő viszonyában, akkor más megvi-
lágításba kerül az a vágykép is, amelyet a
lányok számára a férfi testesít meg.


