
színháztörténet
mégoly sokféle összegződő emberi akarat.

Tehát, jó volt.
Mindig vonzott annak az ajtónak a

paradoxona, amely olyan büszkén viseli a
„Tilos az átjárás!" feliratot. Tudtam pedig,
hogy ez választja el a varázslat világát az
elvarázsolandókétól, a hét-köznapokétól,
a közönségétől - a miénktől. Mígnem
egyszer csak váratlan fel-tárulkozásával
éppen ellentétes igazságra döbbentett:
folyosók kezdődtek, csövek kígyóztak,
lépcsők vezettek fel-le, s volt mindebben
valami a működő szervezet
nyerseségéből, stilizálatlan célszerűségé-
ből, s a varázslaton kívüli világ tűnt innen
nézve sután, önmutogatóan illú-
ziókeltőnek, varázslatot színlelőnek.

S nem csak az ajtóra írt s rendre meg-
szegett tilalom élvezete folytán volt jó
oda-vissza közlekedni a zalaegerszegi
színház „Tilos az átjárás!"-ajtaján, amely
most nyílt volt, akár a fórum; hanem azért
is, mert tényszerűvé tette ott, az enyv- és
izzadságszag félhomályában, feliratok,
jelzések, jelmezek és „mű-szakiak" között
azt, ami oly könnyen válik absztrakcióvá
viták, kritikák és szellemi inspirációk
ezotériájában, hogy itt egy rendkívül
közvetlen és nagyon testi valóságról van
szó, kézzel foghatóról és testtel,
mozgással betölthetőről, hogy emberek és
viszonyok vannak, testek, hangok és
fények, koncentrált jelenlét, s a
továbbiakban minden csak ezáltal, ezek
által létezhet „valóságosan"; hogy ami
művé válik, az csak itt és ekként válhat
művé, s az írógéppel végrehajtható
gondolati akrobatikának bizony nagyon is
erőteljes gravitációval kell majd
találkoznia ezek felett a deszkák felett, s
igazán érvényes gondolat csak az lehet,
amely részévé tud válni ennek a
valóságnak, hogy majdan birtokolni tudja.

És hogy vitában és válságban úgyis csak
a művek dönthetnek. Majd. Mint
előadások alkalmai.

És visszamenőleg igazolhatják - ha
ugyan - ennek a négy napnak a jelentő-
ségét. Minden addig csakis posztulátum.

De amíg ezek az estéről estére felizzó
színes fények vannak, és jelmezek, suhogó
függöny, mocorgó csend a néző-téren,
fűrészpor, lengő tréger és alattuk-
mellettük-körülöttük siető és támaszkodó,
festett és festetlen emberek; s amíg ez a
szag van, amely átható, emlékezetes és
„feltétlen" - addig van remény.

Mert a reménytelenséggel nem lehet mit
kezdeni.

ENYEDI SÁNDOR

Paulay Ede útban
a Nemzeti Színház felé

Paulay Ede pályakezdése ismételni lát-szik
a divatos sablont: kimaradt a kassai
gimnáziumból, és tizenhat évesen beáll a
Miskolcon vendégszereplő Kőszegi Endre
nem túl jelentős társulatába. Az időpont
1852 (és nem 1851 - mint ahogy több
életrajz hibásan tudni véli!). Ami az ifjú
Paulayt várja: néhány mondatos szerepek
sora és a színlaposztó „fontos" posztja. A
kezdő színész első hónapjait az utókor
számára eltakarja a toronyát-boronyát
bejáró társulat jelentéktelensége és a távoli
ködbe vesző nyomtalansága. Az első
„forró nyom" a Hölgyfutár című lap
Szarvasról keltezett színi tudósításában
található 1854 szeptemberéből : „Paulay
csinos színpadi alak, még újonc . . ." -
írják. De a társulat szerencsére már egy
másik, a korábbinál legalább két fokkal
jobb, amelynek útjait nagyobb
közfigyelem övezi. A direktort, Láng
Boldizsárt nemcsak nagy korhely-ként
tartják számon, hanem vállalkozó szellemű
emberként is. Társulatával Szarvasról
Szolnokra megy, majd egy egész színházi
szezonra, ősztől tavaszig tartó időre
Kecskemétre. Innen néhány fennmaradt
színlap jelzi, hogy Paulaynak olykor-
olykor jelentősebb szerep is ki-jut. Cegléd,
Esztergom után 18 5 5 augusztusában
Tatán játszanak. Lelkes tataiak arról
tudósítják az olvasókat, hogy „Jobb
színésztársulat még nem volt nálunk"
(Pesti Napló, 185 5. aug. 23.), és a látottak
alapján Paulaynak is kijut egy
megszívlelendő jó tanács: „Paulay
igyekezzék és sokra haladhat!" (Pesti
Napló, szept. 3.) A következő állomás
kemény diónak ígérkezik: az őszi-tavaszi
szezont a színészeti hagyományaira oly
kényes Győrben akarják eltölteni. Eddigi
rövid pályáján Győr számára a megmé-
rettetés. Olyan hely, ahol eldöntheti:
ostromolja-e tovább a pályát a majdani
dicsőséges jövő reményében, vagy ke-
ressen magának más, ígéretesebb pályát.

A hely már azért is rendhagyó, mert a
városban legalább négy színikritikus is
akad, akik ugyan némelykor egymásnak
ellentmondva, de minden adandó alka-
lommal patikamérlegre teszik, hogy mit ér
a színész. A Hölgyfutár október 8-i

számában a látottak alapján megkönnyeb-
bülten sóhajt fel az egyik recenzens:
alaptalan volt a győriek idegenkedése Láng
Boldizsár társaságától. A tagok bemutatási
szertartásán Paulay a „másodrendű fiatal
szerelmes" besorolást kapja, aki őt
lekörözi, az a nálánál hat évvel idősebb,
némi hírnévvel rendelkező Molnár György,
„az első szerelmes", a nagy hősi szerepek
megkérdő-jelezhetetlen tulajdonosa, a
„kedvenc" - mint ahogy a győriek egy
másik tudósításban írják: „az első
emberünk ..." Paulayról egy másik lap, a
Pesti Napló (okt. 27.) megjegyzi: „iparkodó
fiatal színész", aki a direktor és a szükség
jóvoltából nagyobb szerepekben is ki-
próbálhatja becsvágyát, de a győriek
kegyeit nem olyan könnyű elnyerni - mint
tapasztalhatta: „erejét túlbecsülve, gyakran
oly szerepeket vállal el, melyek nem neki
valók, és így nem képes meg-felelni
helyzetének, maradjon kisebb szerepeinél"
- írta a Magyar Sajtó november 14-én. Jó
iskola számára Győr, ha történetesen nem
játszik - a társaság súgóként is igénybe
veszi, s mivel kalligrafikus kézírása előny
a pályán, Láng a titkári teendők ellátásával
is meg-bízza. A direktor - a szoros
játékrendre való tekintettel -, ha akarná,
sem tudná mellőzni a színész Paulayt, s
miközben állandóan nyesegetik játékát a
sajtóban megjelenő kritikák - az elismerés
sem marad el. Decemberben Jókai Mór
Könyves Kálmán című drámájának címsze-
repét kapja, s - egy kritika kivételével -
olyan kedvező fogadtatásban részesítik,
amelyből méltán azt a következtetést vonja
le, hogy győri vesszőfutása nem
reménytelen. „Csak így haladjon tovább is
a rögös pályán, s belőle nevezetes színész
fog válni . . ." - olvasható a biztatás, s
amikor 1856 húsvétján elválik a
Debrecenbe távozó társulattól, azzal a
tudattal indul Szegedre Havi-Hegedűs
opera- és drámatársaságához, hogy van mit
keresnie Thália napja alatt.

Akik végigböngészték a laptudósításokat,
Paulay szegedi szerződtetését nyereségnek
könyvelik el a közönség szem-pontjából is.
Július 24-én már jutalom-játéka van, nagy
közönségsikerrel.
A Hölgyfutár 1856. augusztus 26-i száma az
ünneplésre célozva írja: „csak aztán az ily
külszínek által el ne hagyja magát
tántorítani e szép tehetségű fiatal színész -
kinek ha továbbra is ily szorgalommal
fogja szerepeit betanulni és elő-adni - szép
jövője lehet ..."



1858 tavaszáig egy társulat, de két
város: Szeged és Szabadka az a színtér,
ahol Paulay sokoldalú tevékenysége zaj-
lik. Az 1857-es szabadkai színházi év-
könyv szerint már nemcsak színész és
„műigazgatási titkár", hanem először e
pályán „rendező a dráma és vígjátékok-
ban". Színészi munkáját az elismerés
övezi: „Paulay - új aquisitio - szerelmes
szakmáiban átgondolt, érzett játéka s
helyes szavalata által a közönség osztatlan
tetszését érdemelte ki. Szép jövő vár reá.
Égy kissé több páthos néhol, de mindig
annyi melegség s érzéssel, hogy vele
érezzük a kimondott szavak értelmét. A
Vasálarcosban mutatá be magát nagyobb
szerepben s már Tudor Máriában, melyet
jutalomjátékául választott, teli házat
eredményezett ..." - írják Szabadkáról a
Magyar Sajtóban, 1857 elején (febr. 5.).
Amikor 1858 tavaszán végleg elbúcsúzik a
várostól, némi számvetésként viheti
magával azt, amit a derék szabadkaiak
újabb juta-lomjátéka alkalmából írtak: „A
szépen megtelt ház Paulayt érdeme szerint
fogadta, s az itteni szokás szerint számos
koszorúval halmozá el; de mindezt túl-
haladja azon rokonszenv, melyet a kö-
zönség ez ifjú színész iránt minden al-
kalommal tanúsít, s méltán, mert ő va-
lóban azt meg is érdemli. Csak három
(sic!) éves színész, s máris felküzdé magát
a vidék első színészei közé szakmáját
illetőleg, és e szakma a szerelmes, s ezzel
összeköttetésben levő számos jellem-
szerep. Játékát melegség s érzés jellemzi, s
különösen értelmes szavalata, jó felfogása,
a kiviteli szép ereje által tűnik ki. Csinos,
de alacsonyabb termetű, s hátránya: hogy
kissé feszesen tartja testét és nyakát,
melyet néha önfelejtve majd-nem vállai
közé vesz; ez rossz szokásnál egyéb nem
lévén, attól könnyen elszokhatik, mit
jövője érdekében is ajánlunk ... A darab
nagy hatással adatott ..." (Magyar Sajtó,
1858. febr. 2.)

1858 tavaszán továbbáll Latabár Endre
Miskolcon játszó társaságához. Részese
egy számára új helyszíneket jelentő tur-
nénak: Eger, Kassa, Balatonfüred, Miskolc
a főbb állomások 1859 tavaszáig. Egy év
alatt százkilencvenhét fellépését
regisztrálja a társulat zsebkönyve. A
Miskolctól Miskolcig tartó útvonalba
beékelődik egy kis intermezzo: 1858
októberében alkalmat kap a pesti
bemutatkozásra. Lehet-e csodálkozni azon,
hogy ennyi vidéki dicséret után
megragadja a kínálkozó alkalmat, hogy az
ország legfontosabb színpadán,

a Nemzetiben is bemutatkozzon?! Két hét
szabadságot vett ki, hogy a felajánlott két
szerepre felkészülhessen. Mind-két
szerepet játszotta már - méghozzá sikerrel
- vidéken.

Október 20-án Gauthier Margit (A ka-
méliás hölgy) című darabban Armand
Duval szerepét játszotta. Miután a Pesti
Napló kritikusa elveri a port az „er-
kölcstelen darab" felett, Paulay játékáról a
következőket írja: „Duval Armand
szerepében Paulay úr vidéki színész lépett
föl. Jó alakú, erős, tiszta szavú, helyes
kiejtésű. Mozgásában azonban feszengős
(?), szavalásában, mely jóformán csak
recitálás, egyhangú volt. Fő hiánya - a
melegség hiánya. Érzést nem fejezett ki,
csak szónokolt. Meglehet, el volt fogulva,
s valamely, későbbi fel-lépéséről tán
kedvezőbben fogunk ítél-ni ..." A Napkelet
így látta: „bár játéka nemzeti
színpadunkon még kissé feszes és
modoros, de tiszta csengő hangja s
felfogási s előadási képessége hivatott-
ságáról tőn bizonyságot ..." (okt. 23.). Két
nap múlva újabb alkalom, Czakó
Zsigmond Végrendelet című drámájában
gróf Táray Béla szerepe. A Pesti Napló
szerint ehhez a szerephez az ép orgánum,
a hibátlan kiejtés - ami Paulay sajátja -
még nem elegendő: „bírnia kell mindenek
előtt a mozdulatok azon könnyű-
dedségével, otthonosságával és feszte-
lenségével, mely a felső köröket annyira
jellemzi . . . bírnia kell . . . az arcnak az
érzelmek legfinomabb árnyalatát is
visszatükröző fogékonyságával ..." A
kritikus előtt feldereng Lendvay Márton
feledhetetlen alakításának emléke
ugyanebben a szerepben, és az összeha-
sonlítás eredménye nem lehet kétséges:
„Paulay úr nem látszott eléggé otthonosan
a színpadon - legalább a nemzeti szín-
padon. Mozdulataiban, járásában, sőt
öltözetében is volt valami gépies fe-
szesség. Arca, ha szabad úgy szólni, bi-
zonyos monoton »savanyú« kifejezést
öltött. Hangja a fájdalmat csupán gépies
modulatioval akarja kifejezni, mely ugyan
a hang kerekdedségével fogva nem
esetlen, de az átérzett fájdalom rezgését
nélkülözvén szívekig és velőkig nem hat
..." A Napkelet is a jövőre bízza a döntést:
„ .. ha már említett feszes játékát s
modoros szavalatát el-hagyja, jó színész
válhatik belőle ..." Minek folytassuk? A
vidéken már is-mert, sőt népszerű színész
a Nemzeti Színház deszkáin kudarcot
vallott. A bal-siker oka nem a pillanatnyi
indiszpozíció, hanem a főváros és a vidék
között

meglévő óriási színvonalkülönbségben
keresendő.

1837 - a Pesti Színház (későbbi nevén
Nemzeti Színház) megnyitása óta a
legjobb színészi erők az egyetlen Kán-
tornét kivéve - Pestre kerültek, a biztos
egzisztenciát jelentő pesti színpad átren-
dezte a magyar színészet erőviszonyait. A
vidék évtizedek múlva sem tudja ki-
heverni a veszteségeket. S a Nemzeti
Színházban Paulay fellépése idején ala-
kulóban van egy új játékstílus, és nem
utolsósorban a nagy külföldi nevezetes-
ségek Ira Aldridge, Rachel, Ristori Adél -
vendégjátéka nyomán egyre inkább egy
természetességre törékvő játékstílus kezd
kialakulni, amely elveti a patetikus
deklamálást, a vidéken annyira konzervált
szavalást. Paulayt azért bírálják Pesten,
amiért vidéken annyi dicséretben
részesült. A mérce - a színészi
teljesítmény megítélésének mércéje -
merőben más Pesten, mint vidé-
ken vonhatta le a tanulságot Paulay,
s mikor 1859 tavaszán egyezsége lejár
Latabárnál, oda igyekszik, ahol színészi
tudásának tökéletesítését leginkább
remélheti: Havi opera- és drámatársa-
ságához, Kolozsvárra. Kolozsvár szí-
nészetének élő legendája van. A Farkas
utcai színház azonban csak külsőleg
azonos egykori önmagával. 1827 óta -
amióta az első (Déryné, Szerdahelyi
József, Szilágyi Pál és mások által al-
kotott) magyar operatársaság elhagyta a
várost - nincs állandó társulat. A bérlők
sokszor nagyon is eltérő képességű tár-
sulataikkal csak a színészet folytonosságát
biztosíthatták, a színvonal folytonosságát
nem. A város történelmi levegője, a
minden rétegéből verbuválódó
színházszerető közönsége nagy vonzerő.
Paulay 1859 tavaszán Havi társulatának
átszervezése idején kerül Kolozsvárra
néhány új taggal, köztük jövendő fele-
ségével, Gvozdanovits Júliával. A drá-
mában Gyulay Ferenc mellett rögtön a
társulat erőssége lett, s az első fel-adat egy
régóta dédelgetett álom: Romeo. A csonka
évad végéig, nyárig még további két
Shakespeare-szerep: Cassio az Othellóban
és Horatio a Hamletben. A címszerepeket
vendégként Egressy Gábor alakítja. Nyár:
Nagyszeben és Brassó. Ez utóbbi helyen a
közönség főként a háromszéki
székelyekből áll, akik lelkesedése jelzi,
hogy a modern színjátszásról nem sok
fogalmuk lehet. A Vasárnapi Újságban
(1859. szept. 4.) így lelkesednek: „Paulay
szívből jött s szívhez szóló, minden
álpátosztól ment



szónoklása elragadó hatást gyakorol ránk, s
oly általános vala, főképp a vég-jelenetek
által előidézett megindulás, hogy csupán
könnyező szemekkel találkozánk, s szűnni
nem akaró tapsok közt hagyók el a házat.
Paulay úrban Egressynk méltó utódát
jogosan véljük látni ..."

Hasznosan telik az 1859/60-as évad.
Színdarabokat fordít és ajánl bemutatásra
az igazgatónak. A szerepeiből legfontosabb
a Bánk bán címszerepe. S bár Kolozsvár
nem Pest, itt is történik egy s más. 1859
őszétől például Havi új típusú színházi
lapot ad ki, a Kolozsvári Színházi K ö z l ö n y
című műsorújságot, amely egy évvel előzi
meg Egressy Gábor pesti hasonló jellegű
vállalkozását. 1860 nyarán Havi
társulatával az anyagilag balsikerű
bukaresti vendégjátékára készül - Paulay
jövendőbelijével vissza Kassára, Latabár
Endre társulatához. 1860. július 31-én
Debrecenben Csató Pál Megházasodtam
című darabjában adták jutalomjátékukat,
stílszerűen, ugyan-is aznap házasodtak
össze.

Ungvár, Miskolc, Kolozsvár - az újabb
állomások. 1861-ben Kolozsváron Follinus
János az igazgató. 1862-ben a kolozsvári
Korunk elégedetlenül teszi szóvá: „Minden
kétségen kívül a provincia - sőt még a
budai színházat sem kivéve - Follinus úr
dráma társasága a legjobb, a legerősebb; s
mi mégis abban a kellemetlen helyzetben
vagyunk, hogy a legjobb akaratunk mellett
sem bírunk annyira menni, hogy nyugodt
lelkiismerettel el bírjuk mondani, mióta e
rovatot kezeljük: láttunk egy kifogás
nélküli előadást ... Van a társaságnak jó
character-színésze, van jó szerelmese, van
jó apa, intricusa, van comicusa is. Mije
nincs tehát? Nincs elég pontos rendezője.
Ha végignézünk a drámai előadásokon,
majdnem mindenikben a legbotrányosabb
hibákra bukkanunk: elkésések, a függöny
leeresztése idő előtt, sőt még az is
megtörténik, hogy az elő-adás alatt a
súgókönyv elvesz s a függönyt
kénytelenek felvonás köz lebocsátani . . ."
Nem túlságosan biztató a kép, de a kritikai
szembenézés a tisztulás jele. Ekkoriban
Paulay továbbra is rendezőként is szerepel,
teendőiről, eb-béli hatásköréről nemigen
árulkodnak a fennmaradt anyagok.
Színészi munkája viszont ismételten
megmérettetik. 1863 elején már egyre
többen és egyre ingerültebben teszik szóvá
a Shakespeare-darabok teljes hiányát a
Follinus-éra idején. A Korunk 1863.
február 4-i szá

mában elégtétellel nyugtázzák, hogy a
közönség óhajára végre láthatnak újra
Shakespeare-darabot, méghozzá a Ham-
lelet. „A címszerepet Paulay úr adta, ki e
szerepet már hosszú évektől tanul-
mányozza, s mint önérzetes művész, nem
elégedett meg szerepe instruktioival,
hanem átnézve a nagy költő legjelesebb
commentátorait, s ezek felfogása nyomán
haladva, igyekezett nem csak előadni, de
lelket is önteni Hamletbe .. . Megvallva,
hogy előre tudva ezeket, sokkal több
követelés és igénnyel mentünk színházba,
mint máskor ..." A kritikus úgy találta,
hogy Paulay egykedvűen fogadta
színészbarátjának előadását, hiányzott az
arcjáték olyankor, ami-kor Paulay szerepe
szerint hallgatott, de nagyon szép volt a
jelenete Ophéliával (3. felvonás, 7.
jelenet); hatásos volt Polonius legyilkolása
és anyjával való szembesülése ... „szóval
Paulay úr ez estve Hamletben oly próbát
tett le, mely míg egy részről tanúskodott
tanulmánya és szorgalma mellett, más
részről igazolta hivatottságát Shakespeare
darabokra is ..."

1863 augusztusa: öt évvel az első pró-
bálkozás után újabb lehetőség a Nemzeti
Színház deszkáin. Kitűzött darab a Hamlet,
Paulayval a címszerepben - a királynő: a
felesége. A tapintatosabb Színházi Látcső
című lapot idézzük: „Paulay tegnapelőtt
Haml e t b e n köztetszéssel játszá a
címszerepet. Meleg hang-ja, szép
kifejezési képessége s kellő fel-fogása
van. Hogy Hamletje nem volt egész
természetes, miután e szerep teljes
ábrázolásra hosszú évek tanulmánya kell .
. . Egyes részleteket ma is meg-lepő
sikerrel játszott, s meggyőzött, hogy
művészete hivatott tehetség, kinek jövője
van. Örvendenünk kell, hogy a vidéknek
ily jó művésze van, ki mindenesetre
díszére válnék a nemzeti szín-háznak is
..." Gyulai Pál ízekre szedi az előadást,
Paulay alakításával együtt, s végső
szentenciája eléggé egyértelmű:
„egyenesen kimondjuk, hogy a címszerep
nem sikerült Paulaynak . . ." de hozzáfűzi:
„Azonban, midőn Paulay Hamletjét nem
méltányoljuk, örömest méltányoljuk
tehetségét, mely könnyebb, hozzávaló
szerepekben bizonyára még inkább ki fog
tűnni . . ." A következő próbatét: Bánk bán
- címszerep. Színház i Lá t c s ő : „Paulayék
tetszésben része-sültek, kivált a negyedik
felvonás nagy jelenetében . . ." Gyulai Pál:
„A cím-szerep csaknem úgy felül van
Paulay erején, mint a Hamlet . . ." -
summáz-

hatjuk röviden Gyulai részletesen ki-
fejtett véleményét. i 863-ban a Paulay
házaspár ötször lépett a pesti közönség elé
- különböző szerepekben. A bemutatkozás
a fentiek ellenére sem eredménytelen, és
Paulayéknak sikerül az, ami minden
vidéki színész vágya: be-jutni a Nemzeti
Színház megszentelt falai közé:
szeptember 1-től a társulat szerződött
tagjai.

Több mint egy évtized vidéken töltött idő
után végre a Nemzeti Színház-ban, ahol
ekkoriban Szerdahelyi Kálmán, Feleki
Miklós, Szigeti József játsszák a férfi
főszerepeket. Prielle Kornélia, Felekyné
Munkácsi Flóra, Fáncsy Ilka a női
főszerepek leggyakoribb tulajdonosai.
Paulayék: sokszor, sokféle szerepben, de
örökösen a második vonalban. Egy sóhaj
Kolozsvárról 1864-ben, a Fővárosi Lapok
hasábjain: „Minden előadás után
visszakívánják a Paulay párt, kik nélkül a
nemzeti szín-ház - a bírálatok után ítélve -
el lehetne, míg Kolozsváron valódi szükség
volna rájuk ..."

Paulay pesti színészi pozíciója tulaj-
donképpen visszatükrözi a fővárosi erő-
viszonyokat. Az eltemetett színészi ál-
mokért egy ideig a nyári, „szűnideji"
vidéki vendégszereplések kárpótolják őt. A
vidéken színlaposztóként, súgó-ként,
titkárként, fordítóként, rendező-ként,
színészként töltött évek most kezdenek
kamatozni. A sokszor, sok helyen
megjósolt fényes jövő nem színészként,
hanem rendezőként, majd a Nemzeti
Színház igazgatójaként érlelődik, s az idő
is neki kedvez: amikor végleg Pestre kerül
- pályájából még harmincegy év van hátra.
Elegendő idő arra, hogy a következő
évtizedekben az ország legfontosabb
színházának egyik legjelentősebb
rendezőjeként, majd igazgatója-ként írja be
nevét a magyar színháztörténetbe. A
vidéken töltött évek és a hosszas színészi
gyakorlat nélkül aligha írhatta volna
Paulayról Újházi Ede: „Világos fő, nagy
tudás, irodalmi műveltség, nagy szeretet a
színház iránt, igazságos bánásmód,
szerénység, ezek voltak fő tulajdonságai
..."


