
K E R É N Y I F E R E N C 

PAULAY EDE ÉS A MAGYAR DRÁMA* 

A Paulay Ede tevékenységét említő valamennyi hivatko-
zás — tanulmányok utalásaitól lexikoncímszavakon át em-
léktábla-szövegig — első helyen méltatja a magyar dráma 
ügyében tett nemzeti színházi érdemeit. így volt már életé-
ben is : báró Podmaniczky Frigyes, a Nemzeti Színház inten-
dánsa 1881. augusztus 16-i felterjesztésében „a régi magyar 
darabok cyclusá"-val indokolta Paulay ajánlását a Ferenc 
József-rendre; hasonlóképpen a magyar drámairodalom 
érdekében tett szolgálatait tartotta a legfontosabbnak hírlapi 
méltatója, Szász Károly is 1883-ban.1 Az irodalomtörténet 
drámaírói évfordulók és drámák kritikai kiadásai alkalmából 
szokta tevékenységét méltatni — így korszerű és folyamato-
san vitt kutatási eredmények vannak a Bánk bán, a Csongor 
és Tünde, Az ember tragédiája, Az arany ember színpadra 
állításáról.2 Ezúttal figyelmünket nem egy-egy írói életmű 

* A Paulay Ede születésének 150. évfordulója alkalmából tartott 
várszínházi emlékülés (1986. március 14.) előadásának továbbfej-
lesztett, tanulmány változata. 

1 Pukánszkyné Kádár Jolán : A Nemzeti Színház százéves története. 
Bp. 1938. II. 541 — 4.; -á-r-: A Nemzeti Színház igazgatói. Vasárnapi 
Újság 1883. szept. 16. Legutóbb erről Székely György: Az arany-
kor és árnyéka = A Nemzeti Színház 150 éve. Szerk. Kerényi 
Ferenc, Bp. 1987. 71. 

2 Orosz László: A Bánk bán nemzeti színházi előadásainak szöve-
ge (1868-1929) Cumania 8., Kecskemét 1984. 4 9 7 - 5 3 0 . Staud 
Géza: A Csongor és Tünde a színpadon. = „Ragyognak tettei. . .". 
Szerk. Horváth Károly, Lukácsy Sándor, Szörényi László, Székes-
fehérvár 1975. 218—25.; Kelényi István: Paulay Tragédia-szcená-
riuma és F. Dózsa Katalin : Az ember tragédiája 1883—1915 között. = 
= Színháztudományi Szemle 12. Bp. 1983. 31 — 55.; illetve 95— 
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vagy drámaszöveg gondozására fordítjuk, hanem — az ed-
digi eredmények birtokában — magát a módszert vizsgáljuk, 
újabb források bevonásával; arra az időszakra összponto-
sítva (1878—1894), amikor az — Paulay nemzeti színházi 
igazgatásának másfél évtizedében — teljes egészében kibon-
takozott és érvényesült. 

Ebben a vizsgálódásban nem segítenek nagy elvi cikkek, 
nyilatkozatok: Paulay sem világképét, sem színházeszmé-
nyét nem tárta látványosan a nyilvánosság elé. Még tanul-
mányméretű cikkei, előadásai, székfoglalói a Petőfi és a 
Kisfaludy Társaságban sem mások, mint műsorpolitikájá-
nak és dramaturgiai tevékenységének tényszerű ismertetései, 
indokolásai.3 

Paulayt Mályuszné Császár Edit találóan nevezte „pol-
gárnak, magasba ívelő pályán".4 A reformkor színházalapító 
nemzedékének őszinte liberalizmusát Egressy Gábor és fő-
ként Szigligeti Ede közvetítette számára, utóbbi emlékező 
írásaival is. A tehetség érvényesülésének és segítésének de-
mokratizmusát saját pályája tapasztalataiból is általánosít-
hatta — ugyanez segítette társulatépítő és színészpedagógusi 
munkájában. 

A saját erejéből érvényesülő polgári művész öntudatával 
mondhatta intendásának 1886-ban: „De hát a báró úr azt 
hiszi, hogy mindenben az intendáns véleményének kell az 

146.; Cenner Mihály: Az arany ember dramatizálásának színháztörté-
nete. = Az élő Jókai. Szerk. Kerényi Ferenc és Nagy Miklós. Bp. 
1981. 1 2 6 - 4 3 . 

3 Csongor és Tünde. Fővárosi Lapok 1879. nov. 30.; Az ember 
tragédiája a színpadon. FL 1883. szept. 20.; Drámairodalmunk a Nem-
zeti Színház megnyitása óta. A Kisfaludy Társaság évkönyvei, Új 
folyam 19. Bp. 1885. 3 2 2 - 5 1 . 

4 Színháztudományi Szemle 12. Bp. 1983. 5—30. A z idézett című 
tanulmány Paulay 1852 és 1878 közötti pályáját tekinti át. A másik, 
gyakrabban járt pálya, a család és a kapcsolatok támogatta út Rá-
kosi Jenőé, vö. Emlékezések. Ili. Bp. 1927. 
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irányt adónak lennie?"5 Ugyanígy írta a Tiszaeszlár után 
antiszemita érzelmek miatt aggódó, Bécsben élő szerzőnek, 
Dóczi Lajosnak: „A nemzeti színház egészen ment maradt a 
ragálytól."6 Bizonyította ezt a Bölcs Náthán műsorra tűzé-
sével is (1888). Elfogadta és a színpadon is megvalósította 
Madách 48-asságát, amikor elhagyta Kepler borgőzös álla-
potát: 

„ N e m tartottam szükségesnek, hogy Kepler-Ádám bortól merüljön 
álomba ( . . . ) és úgy álmodja meg a francia nagy forradalmat. Vesze-
delmes dolog egy megcsalt öreg férjet mutatni, amint borban keres 
vigasztalást s aközben a legfönségesebb eszmék ábrándjaiba merül." 

Az így felvonásvégre jutott párizsi színt a jelenet végén 
megismételt Marseillaise-szel tette kirobbanó sikerűvé. De a 
reformkor szellemi örökségét követte színházeszményében 
is: olyan utalások bizonyítják ezt, mint az operaidegenség, 
a magyar dráma nemzeti irányának a népszínműben kere-
sése, a színházművészet állandó fejlődésének gondolata, 
ugyanakkor az eszményítés megőrzése (s pl. a naturalizmus 
elutasítása) stb. 

Témánk szempontjából a liberális színházi elvek közül 
kettő érdemel említést: a Nemzeti Színház hármas műsor-
profiljának továbbépítése (klasszikusok — magyar dráma 
— kortárs irodalom legjava), a fenti megszorítással; továbbá 
a költői drámaszöveg és a színi hatás egységének szüntelen 
kutatása, amely Vörösmarty Mihály és a fiatal Szigligeti Ede 
óta jogfolytonos igény a Nemzeti Színházzal szemben, és 
amelyet csak megerősített a bécsi Burgtheater példája, a 
meiningeni színtársulat négyszeri vendégszereplése Magyar-
országon (1875, 1879, 1881, 1888). 

Paulay nemzeti színházi tevékenységének időszakában há-
rom alapvető műsorpolitikai változás indult meg, illetve 

5 Podmaniczky Frigyes -.Naplótöredékek 1824-1887. Bp. 1888. IV. 
83. 

6 OSzK Kt. Levelestár. A későbbiekben jelzet nélkül hivatkozott 
levelezésanyag ugyanitt. 
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zajlott: 1875-ben megnyílt a pesti Népszínház, 1884-ben új 
palotájába költözött az operaegyüttes, élete végén pedig 
már tervezgették Budapest első magánszínházát, a Vígszín-
házat. A népszínmű és opera kiválása súlyos műsorrendi és 
gazdasági gondot jelentett a Nemzeti Színház számára. 
Egyik első igazgatói intézkedésével, 1878. június 14-én Pau-
lay aláírta az egyezményt, amely a Népszínházzal való mű-
sorelosztást szabályozta.7 Átadta — többek között — a Szö-
kött katonát, a Csikóst és a Két pisztolyt, azt a három 
Szigligeti-népszínművet, amelyek az 1837 óta jegyzett mű-
sorstatisztikát vezették. Az 1887. évi szabályrendelet a kieső 
előadások jövedelmeinek pótlására évi 260 prózai előadást 
írt elő, 1889-re mindennapi előadást, kéthavi nyári szünettel; 
1891-re az utóbbiakról is esetenkénti döntés intézkedett. 
Paulay ennek ellenére a meghatározott műsorprofillal rendel-
kező és így meghatározott közönségkört vonzó színházi mű-
helyek kialakulását — nyugat-európai, elsősorban párizsi 
személyes tapasztalatainak hatására — szükségszerűnek 
tartotta : 

„Minden főváros egyik főkelléke, hogy minden rendű lakosának 
igényeihez szabott színházai legyenek, ezeknek mind külön fajta mű-
sor kell! (. . .) Hogyne emelné ez az éppen nem túlzott kilátás a dráma-
irodalom különböző ágainak fejlődését!"8 

Szigligeti halálával a Nemzeti Színház nemcsak igazgató-
dramaturgját vesztette el, hanem háziszerzőjét is, aki az 1837 
óta bemutatott 420 magyar drámából egymaga százat írt, 
és aki az 1878/79. évadban 15 estén szerepelt a műsoron, 
a magyar repertoár 30%-ával! 

„ A mostani igazgató, amikor 1878. márciusban az igazgatást át-
vette; Marenyán kívül egyetlen új eredeti darabot sem talált a szín-
háznál. És mit tett? Szétnézett a régiek k ö z t . . . " 

7 Pukánszkyné : I. т . II. 4 9 7 - 498. 
8 Drámairodalmunk a Nemzeti Színház megnyitása óta. I. h. 351. 
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— írta önvallomását Paulay.9 Valóban: másfél év alatt 11 
magyar felújítást tartott, Kisfaludy Károly, Eötvös József, 
Szigligeti Ede, Jókai Mór, Szigeti József műveiből. E szükség 
szabta tendencia két maradandó eredményt hozott: a Csongor 
és Tünde ősbemutatóját (1879. december 1.), valamint az 
1881, 1882 és 1883 őszén, szezonkezdetkor rendezett három 
magyar klasszikus drámaciklust. 

Az igazgatás, a rendezés és a dramaturgi munka egy kéz-
ben tartása révén Paulaynak megvolt a lehetősége, hogy — 
olykor az ötlet felvillanásától — végigkísérje, segítse a ma-
gyar drámák születését. A Szigligeti örökébe lépő háziszerző, 
Csiky Gergely írta a Bozóthy Márta keletkezéséről, hogy a 
még 1879-ben felmerült ötlet, amely utóbb, átmenetileg re-
gényterv volt Az uzsorások címen, miképp öltött végül testet : 

„Tavaly nyáron a Svábhegyen séta közben elmondtam mesémet Pau-
lay Edének és Szigeti Józsefnek, kik oly jónak találták, hogy nem hagy-
tak békét unszolásaikkal . . ,"10 

A Bécsben élő Dóczi Lajost egyértelműen Paulay tartotta 
meg magyar írónak a színpad számára.11 Jókai legnagyobb 
színpadi sikere, Az arany ember a regényből — Ivánfi Jenő 
emlékezése szerint — szintén „Paulay Ede igazgató sürge-
tésére" készült, s hasonlóképpen számolt be színpadi pálya-
kezdéséről egy évtizeddel később Herczeg Ferenc is.12 Olykor 
mástól kapott ötlet, baráti vagy éppen kritikusi tanács len-
díthette munkáját: a Csongor és Tünde színre alkalmazásának 
ötlete Vadnai Károlyé (előképe egy Egressy betanította 

9 Nyilatkozat. FL 1879. nov. 9. Az említett Marenya br. Jósika 
Kálmán lengyel tárgyú történelmi drámája volt, 1879. szept. 26-án 
mutatták be, 4 előadást ért meg. 

10 Egy szerző a bemutató napján. Pesti Hírlap 1883. febr. 24. Idézi 
és a mű előtörténetét közli Janovics Jenő: Csiky Gergely élete és 
művei. Kolozsvár 1902. II. 135. 

11 A z OSzK Kt. Levelestára vonatkozóan 4 Paulay- és 14 Dóczi-
levelet őriz. 

12 Idézi Cenner M.: /. m. 127.; Herczeg Ferenc: Emlékezései. Bp. 
1985. 259. 
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1866-os színi tanodai vizsgaelőadás), az 1883 őszi történeti 
drámaciklusba Beöthy Zsolt ajánlotta Kovács Pál darab-
ját.13 

Paulay mellett — tanácsadói jelleggel — testület segítette 
a darabválasztást: a drámabíráló bizottság, amely öt taggal 
1888-ig működött, majd 1891-ben alakult újra.14 (A közbeeső 
években Csiky Gergely egymaga látta el a dramaturg fela-
datát.) E sokat bírált testület, amelynek Paulay hivatalból 
volt tagja, sőt elnöke, s amelynek ízlését korszakunkban 
elsősorban Csiky Gergely szabta meg, nem volt munka nél-
kül. Az 1881/82. évadban 96, 1882/83-ban 87, 1883/84-ben 
53 darabot kapott elbírálásra. Közülük azonban csak 7, 5, 
5 bizonyult színpadképesnek. Ugyanez áll a Magyar Tudo-
mányos Akadémia évenként ismétlődő pályázataira, a Kará-
csonyi- és a Teleki-díjra, amelyekről méltán írta Paulay 
1883-ban: 

„. . . többnyire csak diákgyerekek — félig művelt vidéki színészek — 
s hébe-hóba egy-egy hírlapíró próbálgat szerencsét a múzsa meghó-
dításában." 

E helyzet ismeretében érthető, hogy a darabínségtől sok-
szorosan félő Paulay mindvégig megőrizte azt a szokást, hogy 
a szerző beleszólhatott a színházi alkotófolyamat bármelyik 
szakaszába: elutasíthatta a dramaturgiai tanácsokat, szava 
volt a bemutató időpontjának meghatározásában és a sze-
reposztásban is. Podmaniczky intendáns határozottan a szo-
kás ellen volt,15 1885. évi évadjelentésében példákkal igazolta, 
hogy a szerző olykor saját érdeke ellen is működik. Rákosi 
Jenő Endre és Johanna című történelmi drámája sikeresebb 
lehetett volna, ha 

13 Beöthy Zsolt: Színházi esték. Bp. 1895. 6. A szóban forgó darab 
a Magának akart, másnak kért. Az 1881, 1882 és 1883 őszén rende-
zett három történeti drámaciklus műsora: Pukánszkyné: l. т . II. 
552., 564., 5 8 5 - 5 8 6 . 

u Pukánszkyné Kádár Jolán: A drámabíráló bizottság. ItK 1939: 
1 3 0 - 1 1 3 . 

15 / . т . IV. 2 6 1 - 2 6 2 . 
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„a feleslegesen áradozó szóbeszéd, a szükségtelen jelenések, sőt egész 
felvonás, (. . .) párosulva a részben helytelen szereposztással" 

nem a szerző, hanem Paulay elképzelései szerint kerültek 
volna színre. Utalt az intendáns Jókai példájára is, aki kisür-
gette A fekete gyémántok bemutatóját (1885. október 9-re), 
nem várva meg a frenetikus sikerű Az arany ember lefutását, 
s így újabb dramatizálását eleve kudarcra ítélte.16 Noha a 
szokás kétségtelenül gyengítette a színház esélyeit, Paulay 
ragaszkodott hozzá; többször leírt indokolását talán a leg-
jobban Jászai Marinak fejtegetve, amikor rábeszélte őt Az 
arany ember Teréza mama-szerepének eljátszására : 

„Kötelességünk minden íróval, de főképp olyannal szemben, ki álta-
lános írói dicsőségen kívül, igen sok és a mostaninál jóval kedvezőt-
len körülmények között működésével színházunk támasza, hogy 
minden erőnkből érvényre juttassuk . . ."17 

Költői értékű, jól játszható darabokat kereső programjá-
nak keretében Paulay igazgatása során támogatta a Szigli-
getitől is pártolt újromantikus dráma színre kerülését — 
Csiky Ellenállhatatlanba. (1878), Váradi Antal Tamórája 
(1879), Bartók Lajostól A legszebb (1879) jelzi, többek kö-
zött, a tendenciát. A kettős követelmény megvalósításának 
lehetősége persze leginkább a Csongor és Tündében meg a 
Tragédiában ragadta meg Paulayt, akinek vizsgált korszakát 
szinte keretbe foglalta az előadhatatlan szövegeket író, ezért 
elutasított, de testületek és érdekcsoportok támogatta s így 
az irodalmiság álarca mögé menekülő drámaírók támadása. 
1879 novemberében válaszolnia kellett Acsády Ignác kiro-
hanására, elnyomja-e a magyar szerzőket — s három hónap-
pal halála után Stesser József kormánybiztos jelentése már 
hivatali pecséttel látta el a vádakat: újságírókat preferált a 
könnyű siker érdekében (célzással Vadnai Károly, Bartók 

16 Pukánszkyné: i. т. II. 5 9 3 - 5 9 4 . 
17 Idézi Cenner M.: i. m. 136. A múltbéli utalás Jókai három, 

korábbi bemutatójára vonatkozik: Milton 6), Szép Mikhál(1877), 
Hős Pálffy (1879). 
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Lajos és mások bemutatóira), elutasította a „belbecsű, de 
színpadi hatást nem ígérő benyújtott eredeti darabok"-at.18 

A Nemzeti Színház érvényes szabályrendelete így hatá-
rozta meg a dramaturg feladatkörét: 

„a darabokat színre alkalmazza s nem csak az új, de az újonnan 
színre hozandó régibb darabok nyelvezetét is kijavítja s a szavalat 
igényeihez idomítja, az eredeti daraboknál a szerző beleegyezésével." 

Paulay ennek alapján dramaturgi működése során nem tett 
különbséget klasszikus és kortárs magyar drámák között. 
Nagy és növekvő tapasztalata, műfordítói gyakorlata a per-
gő, gyors („franciás") cselekményvezetés, a sokoldalú jel-
lemzés ( = jó szerepek), a jól felépített felvonásvégek (= szí-
nészi és rendezői nagyjelenetek) irányába hatottak. Ennek 
leginkább a szintén franciás iskolájú, Szigligeti örökébe lépő 
háziszerző, Csiky Gergely felelt meg. Paulay az ő szövegeit 
sem fogadta azonban kritikátlanul: A jó Fülöp textusából 
(1887) az eszményítés nevében húzta ki a fürdőhelyi játék-
kaszinó tönkrement vendégeinek jelenetét — másfelől vi-
szont műsorra tűzte Divatkép című színművét (1888), amely 
— a társasági élet teljes cinizmusát híven ábrázoló tenden-
ciája miatt — élénk irodalmi és kritikai elutasításban részesült. 

Újházi Ede úgy emlékezett, hogy Paulay dramaturgiai mű-
ködése Dobsa Lajos Vígjátéktárgy című darabjánál érte el a 
legjobb hatásfokot (bemutató: 1891. december II.).19 Dobsa 
vígjátéka 1861-ben nem véletlenül nyerte el a Karácsonyi-
díjat : kitűnő alapötletre épülő társalgási vígjáték ez, közép-
pontjában a darabjához anyagot gyűjtő író, Csatárdy figu-
rájával. A kevés húzás, a II. és a III. felvonás végének érin-
tetlenül hagyása szintén Dobsát dicséri. A megírás óta eltelt 
három évtized erős stiláris javítást követelt. Az I. felvonás 
zárójelenetét Paulay átdolgozta : Dobsa ide áthelyezett szö-
vegeiből új jelenetet formált, melynek során a szobájába 

18 Pukánszkyné: i. т. II. 649. A gondolat Rákosi Jenő köréből 
származhatott, vö. i. m. III. 99. 

19 Régi színészekről. Bp. 1908. 72. 
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távozott írót a többiek véleménye közvetetten jellemzi, mege-
rősítve ezzel (távollétében is) főszereplői státusát. Ugyanezt 
célozta a II. felvonásban Csatárdy illem-monológjának kibő-
vítése, ezúttal Paulay szövegével. A jelenet így jobban vissza-
rímelt az I. felvonás egyik, a témát exponáló részletére és a 
megnövelt, sarkítottabb szövegre jobban reagálhatott a többi 
szereplő is. Paulay munkakedvét nyilván az is élesztette, 
hogy Dobsa irodalmi igénnyel, zömmel versben írta meg 
vígjátékát. 

Teljesen hasonló módszerrel foglalkozott Paulay a történeti 
drámaciklus darabjaival; nem óhajtott tehát — bár gyakran 
illették a „múzeumszínház" vádjával — archaizálni vagy idé-
zőjelezni, hanem a drámahagyomány élővé tételén dolgozott. 
Természetszerűleg erősen élt a húzás eszközével, sőt az oly-
kori átírással is — ez utóbbit az irodalomtörténeti értékrend 
arányában tette. A hivatásos magyar színészet első játék-
darabját, Simái Kristóf Brühl-magyarítását, az Igazházit 
1890-ben az eredeti öt felvonásról egyre vonta össze. Bes-
senyei György vígjátéka, A filozófus (1881) az I. felvonás 3. 
jelenetével kezdődött, elmaradt az 1—2. és a 6 — 9. jelenet. 
Kisfaludy Károly Irénéje esetében (1881) a dráma 1878. évi 
kiadása szolgált a rendezőpéldány alapjául. A szöveghúzások 
mellett stiláris javításokat, értelmező betoldásokat is szép 
számmal találunk. Példának álljon itt Mohammed megkur-
tított és átigazított szövege a II. felvonás 1. jelenetéből. 

Az eredetiben : A rendezőpéldányban :20 

Ezen város keblében nőtt Irene, E város keblében nőtt fel Irene, 
Ezen falak közt fejle ki E falak közt fejle ki 
Szépsége, szivet igéző égi kelleme Azért kivánom, hogy lakói is 
Azért kivánom, hogy lakóin Hevüljenek lángom sugáritól, 
Segíttessék: hadd érezzék ők is Hadd érezzék urok szerelmét. 
Urok szerelmét, és hevüljenek Szived legyen vezérlőd. 
Lángomnak terjedő sugáritól. 
A jótétei gondját reád bizom, 
A szív és ősz fejed legyen ve-

zérlőd. 
20 OSzK Színháztörténeti Tár, N. Sz. I. 102. 
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Paulay dramaturgi tevékenységének két maradandó értéke 
a Csongor és Tünde meg Az ember tragédiája többször elem-
zett színpadi változata. Az előzőről maga Paulay szögezte le, 
hogy Gyulai Pál Vörösmarty életrajza című munkája volt az 
átdolgozás vezérfonala.21 (Az 1866-ban közreadott biográfia 
második, javított kiadása 1879-ben jelent meg.) A három 
szakaszra bontott színpadi szövegben Paulay erőteljesen 
húzott, több helyütt pedig átcsoportosította Vörösmarty szö-
vegét. Az eredetiben a III. felvonás Mirigy szavaival zárult: 

Csongor, ezt neked szereztem. 
Ennél lelj utált szerelmet. 
Azt óhajtóm, s végrehajtom, 
S többé nem keres boszúm. 

Minthogy Paulay — színpadi tetteit magyarázandó - az 
első szakasz elejére koncentrálta Mirigy motívumait, az utób-
bi három sor helyébe, mely így fölösleges, a IV. felvonásból 
választott szöveget: 

Majd, ha kábult á lmod által 
Elszalasztád kedvesed, 
Ezt öleljed megcsalódva! 

Végül, a színpadi helyzethez illesztve a szöveget, három sor 
maradt, 3. személybe áttéve: 

S majd, ha Csongor álma által 
Elszalasztná kedvesét, 
Ezt ölelje megcsalódva. 

Szituációt magyarázó, néhány szavas betoldás több helyütt 
akad. Ledér például (a színpadi változatban Mirigy húga) 
így szólal meg: „Nini, hát a nénémasszony!" Számottevőbb 
szövegtoldásra — mint azt Paulay maga emelte ki cikkében — 

21 FL 1879. nov. 30. A rendezöpéldány : OSzK Színháztörténeti Tár 
N . Sz. С 125/7. 1—3. kötet. Az ősbemutatóra 1. még Németh Antal: 
A „ Csongor és Tünde" első színre alkalmazása. — Pap Károly-emlék-
könyv. Debrecen 1939. 3 0 4 - 3 1 6 . 
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a II. szakaszban (az eredeti IV. felvonásban) került sor. A 
színpadra Csongor és Balga nem egyszerre érkeztek, s a 
szolga új szöveggel ment az ólba: 

Itt az ólban egy kis almot 
Tán találok ; alszom egyet. 
Lelkem űgyse ! én tündért 
Már tovább nem kergetek. 

A már Balga-jelmezben érkezó' Kurrah pedig utána indul : 

Ezzel a porral behintem ezt a bolondot, 
Hadd aludjék el ő is, 
Hogy ura észre ne vegye a cserét ! 

A Tragédia esetében, hogy Madách műve színpadra kerül-
hessen egy három és fél órás előadás keretében, másfajta, de 
hasonlóan jelentős szövegmunkát kellett végeznie. Ezúttal 
a szöveghúzás volt munkája lényege: a drámai költemény 
4117 sorából 2560 maradt meg, előjátékra és öt szakaszra 
bontva. Az előjátékot az első három szín alkotta; az első 
szakasz Egyiptomot és Athént, a második Rómát és Kons-
tantinápolyt, a harmadik az egybevont két prágai jelenetet 
és Párizst, a negyedik a londoni színt tartalmazta. Az ötödik-
re maradt a falanszter, a jégvidék és a paradicsomon kívül 
játszódó zárójelenet. Néhány húzásra színpadtechnikai okok-
ból került sor : nem jelenítették meg a teremtett világ elvo-
nulását az Úr előtt, akinek szavait az utolsó jelenetben az 
arkangyalok mondták el; kimaradt a fáraó hatalmának és 
Rómának pusztulása, továbbá az űrjelenet, melynek fonto-
sabb mondatai a jégvidék elejére kerültek át. Néhány apró 
(szóismétléses, kötőszavas) betoldásra ezúttal is szükség 
volt.22 

Ezért szerepelt Paulay mindkét ősbemutató esetében mint 
színpadra alkalmazó, ebben a minőségében jelent meg a füg-

22 Németh Antal: Az ember tragédiája a színpadon. Bp. 1933. I l -
i i . A színházipéldány: O S z K Színháztörténeti Tár, N. Sz. E 162. 
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göny előtt és ezért járt neki jogdíj, miután Madách Aladár, 
a költő fia munkáját önálló alkotásnak ismerte el, lemondva 
az írói jogokról is.23 Paulay e két drámai költemény szín-
padra állításával és idevonva a tényt, hogy 1868 óta válto-
zatlan szöveggel, folyamatosan játszatta a Bánk bánt,2i kiala-
kította a nemzeti klasszikusok máig érvényes vezető triászát. 
Katona és Vörösmarty évfordulóiról — már meglevő hagyo-
mányt folytatva — ő is rendszeresen megemlékezett, s igaz-
gatásának időszakára esvén a Nemzeti Színház 50. és a ma-
gyar színészet 100. évfordulója, azokra (1887-ben, illetve 
1890-ben) alkalmi darabokat íratott, emlékünnepségeket 
rendezett. 

Paulaynak, mint a műsorrendet meghatározó igazgatónak 
arra is volt lehetősége, hogy a közönség színházlátogatási 
szokásait figyelembe véve, a legkedvezőbb időpontokban 
tűzze műsorra az általa gondozott magyar drámákat. Ilyen-
nek számított az augusztus végétől december közepéig tar-
tó időszak (karácsony előtt viszont gyérülvén a publikum, 
Paulay rendesen francia vígjátékot mutatott be), valamint a 
januártól április végéig tartó négy hónap, ezután ugyanis 
„a fővárosi közönség a zöldbe kívánkozik, s nem érdeklődik 
többé a színház iránt. . ,"25 

A rendező Paulayt színháztörténetünk egyértelműen a 
színpadi historizmus, az ún. meiningenizmus magyar vezér-
képviselőjének tartja. Joggal. A minősítés azonban feltétle-
nül árnyalásra szorul.25/a Mind a vállalt stílus, mind pedig a 

23 Pukánszkyné : i. т. II. 595. Ezért tévedett alapvetően Molnár 
Gál Péter, amikor a szerzői ( = színre alkalmazói) jogokat sohasem 
volt rendezői jogokkal keverte: A Tragédia jogdíjai. Kritika 1983/10. 

24 Katona József: Bánk bán. Kritikai kiadás, s. a. r. Orosz László. 
Bp. 1983. 524. 

25 Csiky levele Paulayhoz, 1878. ápr. 11.; Paulay egy ismereüen 
alapítványtevőhöz és Dóczihoz , 1883 őszén; Rákosi Paulayhoz, 1885. 
aug. 13.; i. h. 

M'a Székely György már így elemzi Paulay mintáit, a Burgtheater 
és a Comédie Française hatását is említve: i. h. 74—5. 

4 It 89/1 
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megvalósításához rendelkezésre álló eszközök vonatkozásá-
ban. Jelképesnek tekinthetjük azt az 1888-as esetet, amikor 
az itt már negyedszer vendégszereplő, a stílusnak nevet adó 
meiningeni színtársulat igazgatója, Ludwig Chronegk meg-
tekintette Az ember tragédiája akkorra már elhíresedett elő-
adását (Paulay szövegkönyve 1886-ban németül is megjelent). 
A stílus atyamestere által történendő visszaigazolás azonban 
elmaradt: a történelem madáchi látomása, a viszonylag rö-
vid jelenetek, a csak kis részben történelmi hitelű szereplők 
nem nyerték meg Chronegk tetszését.26 Idevág Paulaynak 
egy levélbeli tanácsa, amelyet egy elutasított Catilina-dráma 
ismeretlen szerzőjének küldött és amelynek tanúsága szerint 
a dramaturg Paulay óvta meg a rendező Paulayt attól, hogy 
a meiningenizmus másolója, epigonja legyen: 

„. . . a tömegek szerepeltetése csak a legritkább esetben sikerül. A 
világirodalom alig mutat fel néhány színművet, melyekben a nagy 
csoportok drámai hatást keltenek. A politikai események is csak ke-
retei lehetnek azon küzdelemnek, melyet egyes emberek egyéni szen-
vedélyei vívnak egymással." 

A Tragédia ügyében tapasztalt ízléskülönbség Chronegk és 
Paulay között így válik világossá, érthetővé. 

Más kérdés, hogy Paulay, akinek rendezőként a meinin-
genizmus eszköztárából viszonylag kevés állott rendelkezé-
sére, a szcenikai lehetőségek pótlására gyakran vonultatott 
fel színpadi tömeget. A Tragédia mennyei nyitójelenetében 
6 zenélő, 8 térdelő, 6 álló angyal (a balettkar) adta az élő 
hátteret; Egyiptomban 20 férfi, 10 nő és 8 gyermek dolgozott 
a gúla építésén, rájuk 6 felügyelő vigyázott; Athénban 8 jel-
mezbe öltözött zenekari tag szolgáltatta a színpadi zenét, 8 
szolgáló kísérte Évát az áldozathoz, 12 katona látszott Mil-
tiádész seregéből, a nép 30 főből állott stb. A Csongor és 
Tünde Kalmárja kincses elefántokkal, a Fejedelem hadsereg-
gel jelent meg. Az arany ember előadásán nagy sikert arattak 

26 Németh Antal : i. m. 57— 8. 
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Fabula János hajós gyermekei, szám szerint heten, az orgona 
sípjai szerint válogatva a színészek gyermekei közül. A töme-
gek mozgatásából származó színpadi látványossággal azon-
ban részint — mint láttuk — az irodalmi értékű szöveg, 
részint a nagy színészegyéniségek tartottak egyensúlyt, akik-
nek vezető szerepe történelmileg adott és szükségszerű a ván-
dorszínészetből állandósult magyar színjátszásban, ahol a 
gyakran változó és ideálisnak távolról sem nevezhető körül-
mények közepette a színész személyisége volt az állandó, 
közönségvonzó elem. 

A meiningenizmus magyarországi térhódításának legfőbb 
gátja az a készletgazdálkodás volt, amelytől a Nemzeti Szín-
ház is szenvedett: az új bemutatókhoz alig készülhetett 
(anyagi okokból) új díszlet és jelmez — a színpadi keret 
zömét a raktárakból kellett — némi átalakítással, felújítás-
sal - kigazdálkodni. Ennek mértékére példaként említsük 
meg, hogy az 1880-ban felújított Teleki-dráma, A kegyenc 
egyetlen új díszletet sem kapott, a háromféle terem- és az 
egyfajta szobadíszlet P. Szathmáry Károly Lukánusz című 
szomorújátékából (1870), Szigligeti Ede Valéria című tragé-
diájából (1873) és Vasziliadisz Galatéa című drámájának 
színpadi keretéből (1877) származott. Csiky Gergely kortárs 
témájú vígjátékához, A jó Fülöphöz (1887) az újonnan készí-
tendő díszletek, jelmezek és kellékek listája két példányban 
is fennmaradt, mindkettő Paulay kézírásában.27 A három 
felvonás díszlet-előírása, szembesítve a megrendeléssel, így 
hangzott: 

" O S z K Színháztörténeti Tár, N . Sz. I. 135. és OSzK Kt. Ana-
lekta 4704. 

4* 
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(Csikynél) 
I. fe lvonás: „Díszes kert, bok-
rokkal, rózsafákkal, lugassal. A 
háttér magas partot képez, mely 
mögött tó tükre látszik. Elöl ol-
dalt két fa közt függöágy, em-
bermagasságon felül, mellette 
kettős lajtorja. A középen kerti 
asztal székekkel." 
II. felvonás: „Terem Béla fővá-
rosi lakásán." 
III. felvonás: „Társalgó terem 
egy hazai fürdőhelyen. Zongora. 
Asztalok, hírlapokkal. Oldalt, 
jobbra és balra nagy kétszárnyú 
üvegajtó egymással szemben. A 
háttérben a játékszoba ajtaja." 

(ebből újonnan készítve) 
„Két fa és fatörzs. 
Virágágyak és virágbokrok. 
Egy csónak. 
Egy kerti hintaágy, egy virágolló. 

Virágcsinálónál — néhány lesza-
kítható virágbokor." 

„ A Denise szobához28 egy új hát-
fal és egy ajtótakaró fal. 

Két üvegajtó. 

6 újságtartó." 

Kortárs darabról lévén szó, csupán a címszerepet alakító 
Náday Ferenc kapott egy új, teljes öltözetet, a többiek saját 
ruháikban játszottak. Változatlanul élt ugyanis az a régi, 
tulajdonképpen a vándorszínészetből származó gyakorlat 
(az 1887. évi szabályrendelet meg is erősítette), hogy a vezető 
színésznők — havi ruhapénz fejében — kötelesek voltak saját 
ruhatárat tartani (történelmi jelmezekből is) és csak a nad-
rágszerepekhez kaptak a színháztól. A férfiak — ruhapénz 
nélkül — a kortárs darabokban saját ruhát viseltek, és csak 
a történelmi darabokhoz kaptak jelmezt a raktárból. Bizo-
nyos alapruhatárat (lovagcsizma, fekete cipő, trikók, kesz-
tyűk) előírás szerint nekik is kellett tartaniok. 

Paulay Ede igazgatásának utolsó éveiből ránk maradt a 
Nemzeti Színház 1890 és 1897 között vezetett női jelmez-
könyve.29 1890. október 24-én mutatták be, a magyar színé-

28 A z ifjabb Alexandre Dumas Denise c ímű színművét — Paulay 
fordításában — 1885. ápr. 17-én mutatta be a színház. N e m állapít-
ható meg, a II. vagy III. felvonás díszletéhez használták-e fel újra. 

29 A Nemzeti Színház tulajdonában. 
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szet fennállásának centenáriuma alkalmából Váradi Antal 
prológját, Az úttörők címen, s vele egy műsorban Jókai Mór 
alkalmi darabját, a Földönjáró csillagokat. Az eló'bbiben 
historikus és allegorikus jelmez egyaránt szerepelt. Az első 
magyar színtársulat nőtagjait alakító színésznőket részben 
Eötvös József Éljen az egyenlőség! című vígjátéka kilenc hó-
nappal korábbi felújításának készletéből, részben a Prielle 
Kornéliától vásárolt régi ruhatárból, tehát biedermeier jel-
mezbe öltöztették. Az allegorikus figurák közül Jászai Mari 
saját görög ruhájában alakította a Múzsát, „Fekete uszá-
lyos szoknya, hozzá fekete derekas nagy palást" készült 
újonnan Fáy Szeréna számára (Balsors). A Drámát megsze-
mélyesítő Nagy Ibolya jelmeze mellett szintén ez áll : „Ez alk. 
kész." (ez alkalomra készült). A ruha mintája a kis Kimón 
jelmeze volt a Tragédia athéni színéből. A legtöbb forrásból a 
Hazaszeretet öltözéke származott. Megörökölte Dóczi Lajos 
Széchy Máriájából (1886) Jászai Mari szoknyáját, Szigligeti 
Ede A trónkereső című tragédiájából (felújítva : 1882) Hegyesi 
Mari horgolt páncélingét, átalakítottak női formákra egy 
bádogpáncélt, a férfi jelmeztárból kölcsönöztek tigrisbőr 
kacagányt és kardot; új jelmezkiegészítő csupán egy „bádog 
sisak, korona alakú, sárga réz gombokkal". Jókai darabjában 
is felbukkantak az Eötvös-vígjáték jelmezei, de használtak 
ruhát Felekiné ruhatárából, és a Faust-előadásból is átszár-
mazott egy, hajdan Márkus Emília viselte (1887) „magas 
puha vászon ingváll". Az ünnepi estét záró élőkép („Az 
első magyar előadás apotheosisa") némaszemélyzetét Grill-
parzer Médeáyából (1887), Bartók Lajos Thurán Anna című 
drámájából (1888) és Csiky Gergely Petneházyjából (1886) 
öltöztették — mint ahogyan a Márkus Emília számára készí-
tett új Moór Anna-jelmez a Földönjáró csillagokból is miha-
mar átkerült Szigligeti felújított népszínművének, a Cigány-
nak készletébe (1891). 

Ilyen feltételek közepette a sajtó ismételt dicsérete a 
„fényes kiállítás"-ról a szükségből erényt faragó, a készlet-
gazdálkodásból látványt teremtő rendezői virtuozitás elisme-
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rése. Az is érthető, hogy ha nagyobb alapítványi összeghez 
jutna a színház, akkor Paulay szerint az 

„. . . a pályanyertes mű díszes színpadi berendezésére fordítandó. E 
részben a nemzeti színház eddig is nagyot haladt — de még sok van 
tennivaló." (1883 őszén) 

Az OSzK Színháztörténeti Tára 115 olyan rendezőpél-
dányt őriz magyar drámákról az 1868—1894 évkörből, 
amely Paulay rendezésének tekinthető. Mindössze két pro-
dukciót találhatunk azonban, mikor Paulay a szokásosnál 
jobb körülmények között juttathatta érvényre rendezői ké-
pességeit. Az ember tragédiája 1883. szeptember 21-i ősbe-
mutatójához Podmaniczky intendáns két részletben 2000 
forint többletköltséget tudott biztosítani.30 (Összehasonlítá-
sul: 1892-ben gr. Eszterházy Miklós ennek az összegnek 
húszszorosával, 40 000 forinttal járult hozzá, hogy a ham-
burgi városi színház a Tragédiát méltó, Zichy Mihály il-
lusztrációinak felhasználásával készített díszletekkel tudja 
előadni a bécsi színházi világkiállításon.) Paulay emellett — 
mint arra a segédrendezői és statisztavezetői feladatokkal 
megbízott Tóth Imre jól emlékezett — két hétig tallózott a 
díszletraktárban, majd Lehmann Mórral, a Népszínház fes-
tőjével tartott megbeszéléseket az átalakítások, felújítások, 
újrafestések lehetőségéről. Tóth szerint öt új díszlet készült: 
az 1—3. színhez, a falanszterhez és a jégvidékhez; részlege-
sen új díszletet kapott Egyiptom, Prága, Párizs, London. Az 
emlékezést a színházipéldány nem erősíti meg: a mennyei 
jelenet hátteréül egy „régi napfüggöny" átfestve szolgált, 
a színpadot áthidaló és annak keretét adó „felhőívek" — 
egy kivételével — Boito Mefistofeles című operájából (1882) 
származtak. A paradicsomot „Orpheus színfalakkal", azaz 
Gluck fél évvel korábban bemutatott operájának oldalkulisz-
száival oldották meg, a paradicsomon kívüli szín háttérfüg-

30 Tóth Imre: Egy színigazgató emlékei. Képes Krónika 1926. 
aug. 1. 
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gönye ugyanonnan származott. A prágai jelenet fáit a Ka-
viárból, Csiky Gergely másfél évvel korábban bemutatott 
bohózatából kölcsönözték.31 

Míg a Tragédia díszleteit csak emlékezésekből, kritikák 
utalásaiból és a színházipéldány vázlataiból ismerjük (az új 
díszleteket egyébként Spannraft Ágoston és Hirsch Gyula 
festette), addig a jelmezekről már műtermi fotók is készültek; 
Jászai Mari 11 ruháját pedig, amelyeket maga vázolt fel 
Feszty Árpád és Paczka Ferenc festőművészeknek, a kora-
beli sajtó is reprodukálta. Jászai a paradicsomi jelenetben 
például fehér, testhezálló trikóruhát viselt, szabadon ha-
gyott karokkal és hosszú fürtű szőke parókát. A paradicso-
mon kívül durva kecskebőr ruhája volt, hajába — saját já-
tékötlettel — pávatollat tűzött: Éva „feltalálta" a divatot. 
A férfijelmezek kissé túlhajtották a historizmust, olykor már 
a madáchi szöveg ellen hatottak. Lucifer az első emberpár 
előtt denevérszárnyas, tollas sapkájú, feketében és vörösben 
pompázó, mesebeli ördögként jelent meg - Ádám „Hisz 
olyannak tűnsz fel, mint mi vagyunk" sora ellenében is. 
A falanszterben Plátó görög jelmezben, Luther evangélikus 
lelkésznek öltöztetve vált ki társai közül, ellene mondva a 
csak számokkal jelölt, személyiségvesztett típusokat kívánó 
írói elképzelésnek. A Tragédia nagyszámú, egyes források 
szerint 504 új vagy átalakított jelmeze évekig szolgált alap-
készletül, sőt stílusmintául. 

A Tragédia színre viteléhez rendezői előzményül Paulay 
rendelkezésére állott a Csongor és Tünde bemutatójának 
megannyi tapasztalata. Ennek mintái viszont Shakespeare 
mesejátékai voltak, A szentivánéji álom (1864) és a Téli rege 
(1865) Szigligeti Ede, valamint A vihar (1874) Molnár 
György rendezésében.32 Az így kialakult rendezői hagyo-

31 L. a rendezőpéldányt! I. h. 
32 A z utóbbi színházipéldányát közölte Mályuszné Császár Edit : 

Adatok a magyar rendezés történetéhez a XIX. század második felé-
ben. Bp. 1963. 2 6 - 8 1 . 
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mány hatáselemei (melodramatikus, zenekíséretes előadás-
mód, nagy létszámú statisztéria, nyíltszíni díszletváltozások) 
ezúttal is működtek, kiegészülve az új villanyvilágítás kínálta 
fényeffektusok és kontraszthatások lehetőségével. (Ezek 
utóbb az 1879 óta műsoron levő Csongor és Tünde rende-
zőpéldányába is bekerültek.) Az említett, nagy létszámú sta-
tisztéria számára Tóth Imre külön próbákat tartott. Lon-
donban például így hangzott Paulay végrehajtandó inst-
rukciója: 

„ A z e felvonásban játszó személyzet33 tarka vegyületben jár-kel az 
utczán balról jobbra, jobbról balra, ácsorog a boltok, a kocsma 
— az árkádok előtt." 

A dramaturgiai szempontból fontos pillanatokban aztán 
hatásos élőképet formáltak, mint az Elítéltnek a rendező-
példányban is rögzített jelenetében : 

nép 
katonák 

nép 

Munkás 

r ... Lucifer Adam 

A historizmus alkotói folyamata — a megírás stádiumában 
is — a legjobban az 1886-ban, Buda felszabadulásának 200. 
évfordulója alkalmából írt és eljátszott Csiky-színmű, a 
Petneházy esetében tanulmányozható. Az író május 17-én 
küldte meg Paulaynak a dráma 16 személyt tartalmazó sze-
replőlistáját. Csiky maga jelölte meg, hogy közülük csak 
három a költött alak: a kitűnő szerepet adó epizódfigura, 
Krakó íródeák, a renegát Ferhád és mindenekelőtt a rác 

33 A szöveget is mondó szereplökön kívül : 8 fiú, 6 katona, 11 
leány. 
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Zóra, Petneházy elhagyott fiatalkori szeretője, aki viszont 
a cselekmény bonyolításához nélkülözhetetlen. Továbbá: 

„Mellékelve küldöm a Lloydból34 kivágott lajstromát az összes fenn-
maradt neveknek, kik az ostromban részt vettek. Ezekből ki lehet 
válogatni a kapható arczképeket, természetesen érintetlenül hagyva 
a tulajdonképpeni dráma személyeit." 

A darab így újabb 16 szereplővel bővült, akik a tábori és az 
ostromjelenetben vettek részt. A három felvonás négy dísz-
letet igényelt: a kassai dóm előcsarnokát (Henszlmann Imre 
leírása óta pontosan ismert helyszín), egy tábort Pesten, a 
háttérben a török Budával (egykorú metszet nyomán), egy 
leégett mecset belsejét és végül az égő vár egyik terét (talán 
egy 1700 körüli festmény alapján). 

A Nemzeti Színház ekkori intendánsa, a meiningenizmus 
rajongója, gr. Keglevich István, akiről a sajtó éppen ekkor 
rögzítette a történelmi tematika iránti elkötelezettségét és 
törekvését egy, archeológiai pontosságú tárgyakból kialakí-
tandó különlegességi kellékraktár létrehozására,35 biztosí-
totta a teljesen új színpadi keret igen ritka lehetőségét. 
Spannraft Ágoston, az Operaház és Lehmann Mór, a Nép-
színház festője készítette ezeket. A bemutatóra az ünnepsé-
gek keretében, 1886. szeptember 1-én, a Nemzeti Színház 
elhúzódó részleges felújítása miatt az Operaházban került 
sor. A rendezőpéldány tanúsága szerint38 Paulay élt a ritka 
lehetőséggel, teljes értékű meiningenizmust mutatott be: az 
I. felvonást — orgonaszó és harangzúgás közepette — kör-
menet zárta, a II. felvonás (Schiller nálunk még nem játszott 
Wallensteinjének hatása alatt megírt) tábori képét katonai 
díszmenet, toborzó és hajdútánc élénkítette, a felvonás végén 
a megvívandó Budavár fölött megjelent a hold. A III. felvo-
nás 2. képében az égő várban a nézők szeme láttára esett el 

34 Pester Lloyd 1886. ápr. 23. 
35 Budapesti Hírlap 1886. jún. 20. 21. 
36 OSzK Színháztörténeti Tár, N. Sz. P 143. 
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az utolsó budai basa, tűzték ki a bástyafokra a magyar 
zászlót és adták meg a végtisztességet a győzó'k az elesettek-
nek. A látványos előadás kilencszer került színre, előbb az 
Operaház, majd a Nemzeti Színház színpadán.37 Mint lát-
tuk, még 1890-ben is bőven merítettek jelmezeiből. 

Paulay műsorpolitikájának megvalósításához kitűnő szí-
nészgárda állt rendelkezésre, amelyben szerencsésen talál-
koztak az igazgatóhoz hasonlóan, maguk és sorsuk faragta 
tehetségek (Jászai Mari, Vízvári Gyula, Újházi Ede, Náday 
Ferenc stb.) a Színi Tanodán képzett fiatalabbakkal (Márkus 
Emília, Nagy Imre, Helvey Laura, Fáy Szeréna, Gyenes 
László stb.), akik az Egressy —Szigligeti-féle, nemzeti roman-
tikus hagyományon nevelkedtek, Paulay keze alatt is. Vo-
natkozóan érdekes statisztikát közöl Váradi Antal : 1880 és 
1887 között 20-ról 31-re nőtt a szerepkörök szerint tagolt, 
52 főre engedélyezett társulatban az akadémiát végzettek 
száma.38 Nem tudjuk, mennyire általánosítható a Tragédia 
esete, amikor a döntő fontosságúnak érzett bemutatóra ké-
szülve Paulay a szcenárium elkészítése után rögtön, de még 
a rendezőpéldány kialakítása előtt felolvasta a darabot szí-
nészeinek („. . . Paulayéknál voltam, amikor Paulay Az em-
ber tragédiáját a lakásán olvasta fel személyzetének és utána 
uzsonnát adott" — írta Jászai), megnyerte őket a nem min-
dennapi feladatnak, aminek szép példája, hogy Prielle Kor-
nélia elvállalta a londoni szín Egy asszonyának csekély sze-
repét és azt nemcsak az ősbemutatón játszotta.39 

A kialakult és a szabályrendeletekben rögzített gyakorlat 
szerint a szereposztásba az írónak beleszólási joga volt. A 
rutinos háziszerző, Csiky a társulat és a szerepkörök ismere-

37 Nem tudjuk, honnan veszi Hegedűs Géza, hogy kuruc tenden-
ciája miatt a darabot egy előadás után leparancsolták a színpadról 
(Hegedűs Géza—Kónya Judit: A magyar dráma útja. Bp. 1964. 137.). 

38 Váradi Antal: Emlékeim. Bp. 1904. 217. Ugyanitt olvasható a 
színész-pedagógus Paulay mindmáig legjobb portréja. 

39 Prielle Kornélia: A nemzeti színpadon játszott szerepeim (1844— 
1903). OSzK Kt. D u o d . Hung. 58. 
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tében, eleve személyekre írta darabjait, Paulayné Gvozdano-
vics Júliára, Jászai Marira, Helvey Laurára, Prielle Korné-
liára, Náday Ferencre.40 A kisebb szerepek ügyében azonban 
ráhagyatkozott Paulay rutinjára, mint ahogyan a Bécsben 
élő és a társulatot egyre kevésbé ismerő Dóczi egészében ezt 
tette. Paulay szívesen és bátran bízott jelentős, sőt döntő 
feladatokat pályakezdő fiatalokra: Tündét a 19 éves Márkus 
Emíliára, Lucifert a 22 esztendős Gyenes Lászlóra. Ugyan-
akkor határozottan elhárította az író nem művészeti indít-
tatású szereposztási javaslatát; Herczeg Ferencnek, amikor az 
A dolovai nábob leánya című darabjában a 18 éves Bilitzky 
kadét szerepét a társulat egyik szépidomú tagjára, nadrág-
szerepként akarta osztatni, egyetlen rövid mondattal vála-
szolt: „Drámai színház ez, uram, nem operett!"41 

A Nemzeti Színház — műsorpolitikai okokból, megnyi-
tása óta — repertoárszínház volt, így a bemutatókra kevés 
próbaidő juthatott. Dóczi darabjának, Az utolsó szerelemnek 
színpadra viteléről írva, Paulay rövid számítást végzett: 
ha november végén van az előző darab bemutatója, decem-
ber 10. és 16. között, tehát két-három hét alatt lehet újabb 
bemutatót tartani. (Az ember tragédiája egy hónapos felké-
szülési ideje, 10 próbával, kivételes műgondnak számított.) 
A próbák, amelyekre a színészek már szövegtudással érkez-
tek, mindazonáltal nem voltak elnagyoltak, ott még drama-
turgi munka is folyt. A húzások, nyelvi purizálás stb. lehető-
ségéről Paulay Bulyovszky Gyulának és Dóczi Lajosnak 
egyaránt megjegyezte : 

„ . . . az ilyenek a próbák alkalmával biztosabban kiérezhetők és czél-
szerübben eszközölhetők." 

A Tragédiából például a próbák során maradt el a második 
prágai jelenet. (Tóth Imre emlékezését a színházipéldány 
igazolja, amelyben még leírva szerepel a tizedik szín szövege, 
későbbi áthúzással.) 

40 Janovics J.: i. т. II. 111., 154., 226., 254. 
41 Herczeg F. : i. m. 260. 
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Paulay a keveset instruáló rendezők közé tartozott („nem 
beszélt sokat, nem magyarázott hosszadalmasan, egy-két 
szóval mondta meg a véleményét, utasítását vagy tanácsát" 
— írta Tóth Imre), s nincs rá adatunk, hogy előjátszott szí-
nészeinek. Rendezőpéldányai nem részletezettek, viszonylag 
kevés színpadi állást s járást rögzített bennük: úgy tűnik, 
gárdája tisztában volt feladataival. Pergő, a felvonás vége 
felé gyorsuló, „franciás" színészvezetése hatékony eszköznek 
bizonyult a magyar drámák színre vitele során is. Csiky víg-
játékában, a Buborékokban (1884) az I. felvonás 4. jeleneté-
ben Solmay Ignác, a tönkremenőben levő földbirtokos Ró-
bert nevű fiával van a színen, aki adósságai rendezésére pénzt 
akar szerezni apjától. Ekkor érkezik (jobbról) Szidónia, a 
ház asszonya, estélyre öltözve. A színpadi állás : 

Solmay Róbert Szidónia 

Az „adósság" szóra férjére támad, hiszen ez életmódjuk 
része : 

Solmay Szidónia Róbert 

Az asszony a bal oldali tükörhöz megy, öltözetét ellenőrzendő : 

Szidónia Solmay Róbert 

Solmay fiára bízza a nem szívesen látott vendégek érkezésé-
ről szóló rossz hír átadását: 

Szidónia Róbert Solmay 

Megkezdődik a családi viták egyike, Szidónia elfoglalja 
„stratégiai pozícióját", elvágva apa és fia összefogásának 
útját : 

Szidónia 

Róbert Solmay42 

42 OSzK Színháztörténeti Tár, N. Sz. В 155/2. 
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Ugyanígy „mozgatta át" Paulay a klasszikus magyar drá-
mák jeleneteit is. Bessenyei A filozófus című vígjátékának 
eredeti V., meghúzva III. felvonásában Párménió és Angyé-
lika magára marad, míg az előbbi szolgája, Lidász írószerért 
megy. Eközben: 

„míg Lidász visszatér, Angyélika a fel s alá járkáló Párménió szeme 
közé akar vidor kötekedéssel nézni — az szüntelen kikerüli — mikor 
Lidász belép — Angyélika bosszúsággal ott hagyja Párméniót és 
Lidászhoz f o r d u l . . . " 

A II. felvonás étkezési jelenetéhez Paulay három vázlatot is 
készített, amíg megtalálta azt az elhelyezést az asztal körül, 
amelyben a dialógusok szabta kapcsolatteremtés a legjob-
ban érvényesülhetett. 

1892 őszén a Nemzeti Színház — fennállása óta először 
— hat előadással, sikert aratva szerepelt Bécsben, a színházi 
világkiállítás alkalmából. A sokak által szükségtelennek tar-
tott és emiatt parlamenti interpellációban is támadott ven-
dégjáték európai összevetésben igazolta Paulay életművét. 
A műsoron — Moreto Közönyt közönnyel című vígjátéka, a 
Constantin abbé című francia vígjáték és Grillparzer Méde аул 
mellett — a Bánk bán, a Tragédia és A nagymama (Csikytől) 
is ott volt. A Moreto-vígjáték a színház együttes-játékát volt 
hivatva bemutatni; A nagymama, a Constantin abbé és a 
Médea egyértelműen színészi jutalomjátéknak számított 
Prielle Kornélia, Újházi Ede és a Grillparzer-szerepben a 
Charlotte Woltert felülmúló Jászai Mari kedvéért, a Bánk 
bán és a Tragédia a magyar drámairodalom nagykorúságát 
igyekezett bizonyítani, az utóbbi emellett a rendezés és a 
szcenika elért legmagasabb színvonalát is.43 

* 

13 F L 1892. ápr. 11. és okt. 5., vö. Pukánszkyné: /'. т . I. 346; 
Orosz i. m. 526—528. és Székely i. h. 77. 
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Paulay Ede színházvezetői gyakorlatában összegeződtek 
mindazok a tapasztalatok, amelyeket a Nemzeti Színház 
addigi története — Szigligeti Ede korszakával bezárólag — 
felhalmozott, továbbá a kortárs világszínház legfőbb ten-
denciái. Ebben az értelemben életműve, munkamódszere is 
összegezés, mint az utolsó romantikus színházi polihisztoré. 
Bár az egy kézben tartott színházi alkotófolyamat nem felelt 
meg mindenben a szakosodott polgári színház igényeinek, 
megteremtette a Nemzeti Színház erőinek eladdig nem ta-
pasztalt koncentrációját. Ugyanakkor két tragikus követ-
kezménnyel is járt. 

Paulay maga szinte elégett ebben a munkában: 58 éves 
korában halt meg. Mellette igazi rendezők és színházvezetők 
nem nőttek fel : színészből lett rendezői, Tóth Imre, Vízvári 
Gyula inkább játékmesterek voltak oldalán. Halála után 
ezért a Nemzeti Színház gyorsuló hanyatlásnak indult. Hogy 
mivé lett öröksége, azt egyik főműve, Az ember tragédiája-
rendezés sorsán vizsgálta a századfordulón egy H. S. szignó 
alatt író fiatalember, Hoffmann Sándor, aki majd Hevesi 
Sándor néven tesz kísérletet arra Paulay rangbéli örököse-
ként, hogy a Nemzeti Színházat újra az európai színvonal-
hoz közelítse.44 Az ő igazgatása idején jelent meg a fiatal 
Németh Antal tollából az az érdekes cikk, amely a lengyel 
és a magyar színészet történetében vont párhuzamokat. 
Megállapítva, hogy Tadeusz Pawlikowskinak Paulay méltó, 
egyenrangú kortársa volt egy kelet-európai színházi folya-
matban, ám Stanislaw Wyspianskinak már nem volt magyar 
eszmetársa.45 A XX. században már ők, az előzményekkel és 
hagyományokkal tudatosan számotvető és gazdálkodó, el-
méletileg is képzett, határozottan újító színházvezető-ren-
dezők lettek Paulay Ede igazi szellemi örökösei a Nemzeti 
Színház és a magyar dráma történetében. 

44 H. S.: Madách a Nemzeti Színházban. Új Magyar Szemle 1900. 
okt. 15. 

45 Németh Antal : Analógiák a magyar és lengyel színészet törté-
netében. Napkelet 1928: 8 7 2 - 8 7 3 . 


