
ROMÁNIA 

ÁRVAY ÁRPÁD 

Az első magyar színészek bukaresti színpadon 

A magyar színházirodalom érdemtelenül kevés figyelmet szentel annak a me-
rész, művészi vállalkozásnak, amelynek eredményeként kereken száznegyven évvel 
ezelőtt elhangzott az első magyar szó a bukaresti színpadon. Pedig az akkori viszo-
nyok között romantikusnak tűnő kezdeményezés, amely elindítóját kezdetben nem 
sok sikerrel kecsegtette, de annál nagyobb nehézségek elé állította, nemcsak a kor 
magyar színjátszásának oly mértékű színvonalát bizonyítja, hogy külföldi közönség 
előtt is meg lehetett jelenni vele, hanem egyúttal felbecsülhetetlen értékű lánc-
szemmé vált a magyar—román kultúrkapcsolatok történetében. 

Pály Elek vállalkozásáról van szó, aki 1840 őszén vándortársulatával elsőként 
tartott színielőadásokat a román fővárosban, mégpedig nemcsak magyarul, hanem 
román, német és francia nyelven is. Jókai Mór erről a vendégszereplésről „Még egy 
csokor" című könyvében kedves, humoros novellát írt, amelyben azonban hosszú 
gyeplőre eresztette képzelőtehetségét és a sztori kedvéért elrugaszkodva a valóság-
tól, alaposan meghamisította az eseményeket. Ez abból is kitűnik, hogy az elbeszé-
lés csattanóját egy húsz évvel előbb lejátszódott felkelés idejére teszi. 

A művészi lexikonok is elég szűkmarkúan bánnak el Pályval. Dr. Schöpflin 
Aladár Színművészeti Lexikona például egyáltalán semmit se tud Pály Elek társu-
latának bukaresti szerepléséről, s őt ilyen kurtán-furcsán mutatja be: „Pály Elek, 
az első magyar tenorista. Született 1796-ban, Pápán. (Az adat téves! Á. Á.) ö volt 
az opera megalapítója Magyarországon." Alakja azonban megnő és kiszélesedik 
előttünk, ha a majdnem száz évvel ezelőtt megjelent Figyelő XIV. kötet, 1883. évi 
évfolyamának 236. lapját elolvassuk. Ebből kitűnik, hogy Pály Elek színész, első-
rangú énekes, színigazgató, műfordító, esztéta és mindenekelőtt művelt, lelkes hazafi 
volt, aki több nyelvet ismert, és tehetségét, tudását maradék nélkül igyekezett népe 
kultúrájának szolgálatába állítani. Ha most mindehhez hozzáadjuk újabb kutatásaink 
során tisztázott érdemeit, melyeket a magyar—román kultúrkapcsolatok úttörőjeként 
szerzett, nemzetközi viszonylatban is magasan értékelt művészember alakja áll 
előttünk. 

Kár, hogy életrajza fonalát, az adatok hiányossága miatt, ebben a pillanatban 
még nem tudjuk származásáig, gyermekkoráig visszavezetni. Érdekes lenne pedig 
ismerni a talajt is, amelyből egyénisége kihajtott, és a körülményeket, amelyek közt 
ifjúságában formálódott. De tudjuk, hogy Pápán 1797. január 27-én született, család-
neve Lukics volt, iskoláit Győrben végezte, majd Pápán tanítóskodott, később a 
premontrei tanítórend tagja lett és Csornán működött. De egyszerre csak Bécsben 
találjuk, ám ekkor már mint operaénekest. A karinthiai kapu melletti operában 
tenorista és hősszerelmes. Nagy Lázár, a kolozsvári Nemzeti Színház igazgatója 
1821-ben játszási engedély ügyében Bécsben járt és ott ismerkedett meg Pályval 
meg feleségével, Ecsedy Jozefával, s mindkettőjüket társulatához szerződtette. 
Ecsedy Jozefát is az úttörő színészek sorában tart ják nyilván. Igen szép nő volt és 
— amint feljegyezték róla — „a közönséget finom hangjával valósággal elbájolta". 
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Bécsbe szerződése előtt Kilényi Dávid társulatának tagjaként szerepelt, amely Sze-
geden is megfordult, és vele együtt járta a magyar vidéki városokat mindaddig, 
amíg Pályval megismerkedett. Az ismeretségnek szerelem lett a vége, a jó hangú 
premontrei kanonok levetette fehér reverendáját és feleségül vette Ecsedy Jozefát. 

Pály — amint abban az időben szokásos volt — a nyári időszakokban vidéken 
turnézott a kolozsvári színtársulattal, így Temesváron, Nagyváradon, Nagyszebenben 
s más erdélyi városokban is. Erdélyi körútján került érintkezésbe a román lakos-
sággal, amely után érdeklődni kezdett és nyelvét lassanként megtanulta. 

1828-tól kezdve a kolozsvári színtársulat több ízben és hosszabb tartózkodásra 
ellátogat Kassára. Itt az erdélyi színészek Weber „Bűvös vadász"-ával mutatkoznak 
be, amelyet Pály fordított magyarra. De mert abban az időben a közönség nem 
szokta meg, hogy a színház egy-egy előadást hosszabb sorozatban ismételjen, rövi-
desen színdarabok egész sorát kellett magyarra fordítania. Munkabírása szinte hihe-
tetlen volt. Színészi játéka, rendezői és színigazgatói munkája mellett állandóan 
darabokat írt és fordított. Több mint 22 színművet és operaszöveget ültetett át 
magyar nyelvre. Ezek közül Victor Hugó „Notre Dame-i toronyőr"-éből írt szín-
darabot, amelyet nyomtatásban 1836-ban jelentetett meg Kassán, még majdnem 
száz év múlva, a huszadik század első évtizedeiben is gyakran előadták a pesti 
és főként a vidéki színházakban. Műfordításai 1902-ben a Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtárába kerültek. 

Évekig tartó vidéki turnézások után, Pály Elek 1840-ben ú j ra Erdélyben tűnik 
fel, ekkor már ú j feleséggel, Botos Karolina szintén jó képességű színésznővel, akit 
Ecsedy Jozefa halála után vett nőül. Ez év tavaszának végén jutott el most már 
saját színtársulatával Brassóba. Nem az övé volt az első magyar színtársulat, amely 
a Cenk tövében hosszabb-rövidebb ideig fészket rakott. Előtte már ott járt Nagy 
Lázár, Déryné Széppataki Róza, Keszy József, Demjén Mihály színtársulata. De ab-
ban Pály Elek volt az első, hogy társulatával nemcsak magyar nyelven játszott, 
hanem román és német nyelvű előadásokat is mutatott be. Ez különösen a román 
lakosság körében szerzett nagy örömet. Az egyébként intranzigens román irányzatú 
Gazeta de Transylvania című lap 1840. szeptember 29-i számában így ír az ese-
ményről : 

„A magyar színtársulat három színdarabot játszott a mi számunkra román 
nyelven. Hallatlan dolog ez hazánkban egy más nyelvű társulat részéről. A román 
közönség, amely nélkülözi, hogy valamit halljon a saját nyelvén, nagy tetszéssel 
fogadta az előadásokat." 

A híradás nem jelent egyebet, mint hogy a dunántúli, magyar származású szí-
nész, aki azelőtt sohase hallott román szót, amíg Erdélybe nem került, annyira 
megtanulta ezt a nyelvet, hogy román előadásokkal mert kiállni a színpadra. 
De nemcsak ő tanulta meg, hanem magyar társulatának tagjait is rávette, hogy 
legalább annyit sajátítsanak el a román nyelvből, amennyivel szerepeiket elmond-
hatják a közönség előtt. 

De — amint Orbán László „Adalékok a brassói magyar színészet történetéhez" 
című könyvében elmondja — Pály Elek első volt abban is, hogy társulatának szín-
lapjait mindig három nyelven, magyarul, németül és románul jelentette meg, iga-
zodva a város három nyelvű lakosságának igényeihez, sőt 1840. június 2-án kinyo-
matta és Brassó falaira kiragasztatta az első cirill betűvel írt, teljesen román szö-
vegű színházi plakátot. Ezen „Aldina sau Brashovul in alte parte lumii" (eredeti 
helyesírás), azaz magyarul „Aldina vagy Brassó a világ másik részében" című darab 
előadását jelentette be. Ez a színdarab volt, brassói változatra átdolgozva, az a há-
romfelvonásos „tüneményes víg daljáték", amellyel Pály magyarországi turnéja során 
évekkel azelőtt a vidéki városok közönségét szórakoztatta. 

A darabot Ioan Barac, brassói. román író fordította le a magyar társulat szá-
mára román nyelvre. Barac máskülönben több magyar irodalmi művet ültetett át 
román nyelvre, így a Lúdas Matyit és az Árgirus királyfit. E két fordításával párat-
lan sikert ért el abban az időben, mindkettő keresett olvasmánnyá vált a román 
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lakosság körében, sőt az ő Árgirus-fordítását a legnagyobb román költő, Eminescu 
is feldolgozta verses alakban. 

A Brassóban rendezett román nyelvű előadások valósággal főpróbául szolgáltak 
az utánuk végrehajtott bukaresti vendégszereplés előkészítésére. Pály Elek, látva 
a román színdarabokkal elért sikereit, Brassóban határozta el magát, hogy szín-
társulatával átkel a Kárpátokon és szerencsét próbál Bukarestben. Ehhez a vállalko-
záshoz az akkori viszonyok között mindenesetre igen nagy merészség kellett. Szembe 
kellett néznie az utazás nehézségeivel és költséges voltával, valamint azzal a tény-
nyel, hogy Havasalföld fővárosában elég csekély számú magyar élt még akkor, tehát 
tisztán magyar nyelvű előadásokból nem tarthatja fent színtársulatát. Ügy készült 
fel tehát, hogy színtársulatával három nyelven mutatkozhassék be a bukaresti 
közönségnek. 

Bukarestnek abban az időben mintegy 80 000 lakosa volt, ebből körülbelül 3000 
magyar és 5000 német anyanyelvű. Pályáknak tehát arra kellett törekedniök, hogy 
szereplésükkel nemcsak a magyar és a német lakosságot, hanem főként a román 
közönséget meghódítsák. Azonkívül akkor vaspálya még nem kötötte össze a Kár-
pátok két oldalán fekvő területeket. A meredek hágókon és irdatlan erdőkön át 
hepehupás, gidres-gödrös utak vezettek, amelyeken keresztül szekeren, ahogy a ván-
dortársulatok utaztak, az utazás legalább hét-nyolc napot vett igénybe Brassótól 
Bukarestig. 

A „Kantor de Avis ?hi Komerc" című bukaresti újság 1840. október 1-i 100. szá-
mában jelentette, hogy: „Múlt hónap 28-án megérkezett Bukarest fővárosba Pály 
Elek vezetésével a magyar színjátszó társaság, amely 22 tagból áll, és megkapta a 
magas kormány engedélyét arra, hogy több előadást mutasson be román, magyar 
és német nyelven." 

A magyar színtársulat a román főváros főutcáján, a Podul Mogo$aián (ma Calea 
Victoriei) álló Momolo-teremben tartotta előadásait. Ettől mintegy kétszáz lépésnyire 
feküdt a fejedelmi palota, amely után sorban következtek a legelőkelőbb bojárok 
palotái. A színházterembe mintegy 300 néző fért be. A magyar nyelvű előadások 
közönsége az egyszerű nép fiaiból került ki. Az 1838-ban rendezett népszámlálás 
részletes adatai szerint abban az időben alig néhány értelmiségi foglalkozású ma-
gyar tekott még csak Bukarestben, így Pály színtársulatának magyar támogatói 
az iparosok: kőmívesek, ácsok, asztalosok, csizmadiák, kerékgyártók, paszományosok 
és gombkötők, valamint a nagy számban itt élő székely kétkezi munkások és cselé-
dek soraiból kerültek ki. A román nyelvű előadásokat viszont a köznépen kívül a 
román előkelőségek és gazdag polgárok is látogatták. 

A színtársulat magyar nyelven a Táncrend, Adronico, Az olasz nő Algírban 
című operákat, a Lumpacius vagabondus, Két özvegy vígjátékokat; románul pedig 
A siklósi lányok (románul Fetele din Siclos), Kastély az országúton, Formentarei 
remete, Cserni György című színdarabokat; németül Kotzebue A két feledékeny 
című darabját; franciául a Passé midi című vígjátékot mutatta be. Az összeállítás 
azonban nem pontos, mert színlapok hiányában a teljes repertoárt összeállítani nem 
lehet, s így feltehető, hogy a társulat az akkori szokás szerint gyakran változtatva 
műsorát, még egyéb színdarabbal és operával is szerepelt a bukaresti közönség 
előtt. A szorgalmas színészek a felvonásközöket is kitöltötték. Ilyenkor a színtársu-
lat tagjai előbb tercettet, majd kvartettet énekeltek olaszul s ezek után magyar 
nyelvű duettek következtek. 

Az első előadás a Kantor de Avis ?hi Komerc 1840. október 9-iki száma szerint 
október 6-án zajlott le. A magyar társulat a Börnstein egyik drámájából magyar 
viszonyokra átalakított A siklósi lányok című színdarabot mutatta be, amelynek 
eredeti magyar címe A siklósi lányok vagy Zsigmond király álma volt. Az előadásról 
a bukaresti újságban közölt beszámoló nemcsak igen érdekes olvasmány, hanem 
híven tükrözi azt a rokonszenvet és megbecsülést is, amellyel a főváros közönsége 
fogadta Pály Elek vállalkozását. 

„A társulatnak nem az volt a célja — írja a Kantor de Avis $hi Komerc —, 
hogy a mi nyelvünkkel parádézzon, amely egyébként színészei számára idegen, ha-
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nem bukaresti szereplése által be akarta bizonyítani jószomszédi érzelmeit és tiszte-
lettel akart adózni egy olyan nemzet előtt, amelyet a látott fejlődésért szívből kö-
szönt. A színészek olyan dráma bemutatására vállalkoztak, amely nemzeti szempont-
ból teljesen magyar s így magyar nemzeti voltukat ennek a földnek a nyelvén 
fejezték ki. Abban a nagy tisztességben, melyet a színtársulat nemzetünk iránt nyil-
vánított, arra kényszerítette magyar tagjait, hogy román földön románul beszélje-
nek. Hisszük, hogy hazafiaink megértéssel fogadják az ilyen szívből jövő megnyil-
vánulást és örömmel fogadják azokat a szomszédainkat, akik a románság iránt 
mindig rokonszenvet éreztek s akiknek történelme annyi forrásul szolgál a mi tör-
ténelmünk számára . . . Hisszük, hogy aki igazi román ott volt tegnapelőtt az előadá-
son, csak hangosan dobogó szívvel nézte azt." 

A Curierul Román október 29-iki száma Pály színtársulatának újabb sikeréről 
számol be. A magyar színészek díszelőadással kapcsolódtak be az Alexandru Dimitrie 
Ghica fejedelem névnapja alkalmából rendezett ünnepségekbe. Az előadás első ré-
szében pásztorjátékokat adtak elő román énekszámokkal és táncbetétekkel. Azután 
hét jelenetből álló élőképsorozat következett. Az élőképekben az uralkodónak azokat 
az intézkedéseit elevenítették meg a színpadon, amelyekkel elrendelte, hogy a fal-
vakban népiskolákat állítsanak fel, és amelyekkel az addig teljesen jognélküli ci-
gánylakosságnak is állampolgári jogokat biztosított. 

Az élőképsorozatban a fejedelem szerepét Pály Elek alakította. Déryné ifiasszony 
naplójából tudjuk, hogy Pály szép, magas termetű színpadi alak volt, vállas, férfias 
jelenség, kerek arccal, barna, göndör hajjal. Bukarestben jártakor negyvenhárom 
éves volt, s ez a legérettebb kor a hősi szerepekre. Ha még hozzávesszük, hogy 
játékstílusa — éppúgy, mint a vele kortárs magyar színészeké — magán viselte a 
német színjátszás örökségét: a modoros álpátoszt, a merev, nehézkes taglejtéseket 
és mozgást, el tudjuk képzelni, hogy az akkori közönség számára igen élethűen 
személyesítette meg a fejedelem alakját. 

Pály Elek vállalkozását a bukaresti sajtó igen melegen támogatta. Ezt annak is 
köszönhette, hogy barátságot kötött a kor legkiválóbb újságírójával, a román sajtó 
alapítójával, Ion Helidae Rádulescuval, aki később az 1848-as havasalföldi forradal-
mat elindító Izlazi kiáltvány szerzője lett. A fejedelem tiszteletére előadott élőkép-
sorozatot is ő írta a magyar társulat részére. Hasonlóképpen írt még egy „Serbarea 
cimpeneascá" című színdarabot is Pályék részére. Ezt a magyar színészek Bukarest-
ben előadták, azután magukkal hozták Erdélybe, és Brassóban, majd más erdélyi 
helységekben román nyelven bemutatták. Ez volt az első eredeti, román nyelvű 
színdarab, amely Pályék út ján a román fejedelemségekből Erdélybe átkerült. 

Pály Elek színtársulata mintegy másfél hónapig tartott előadásokat Bukarestben. 
December 9-én ismét Brassóban találjuk őket, ahol bemutatják Heliade Rádulescu 
fenti színdarabját. Így Pály Elek és társulata azáltal, hogy kölcsönösen megismer-
tette a két szomszédos néppel a magyar és a román színjátszást és színiirodalmat, 
eléggé nem becsülhető szolgálatot tett a magyar—román kultúrkapcsolatok ügyének. 

Ezután még két évig turnézott Pály társulatával Erdélyben, majd 1842-ben 
a vándortársulat Marosvásárhelyen feloszlott, s ő visszatért színésznek Kolozsvárra. 
Fiatalabb korában első szerelmesi, később hősi, most idősebb korában burleszkszere-
pekben tűnt ki. 1846. március 4-én halt meg Kolozsváron. A gyászbeszédet a színész-
kollégák nevében az a Havi Mihály mondotta felette, aki Pály vállalkozása után 
kerek húsz évvel, 1860-ban saját maga is színtársulatot szervezett, és azzal két hó-
napig a bukaresti Nemzeti Színházban szerepelt. Pály Elek sírja a negyvenes évek-
ben még megvolt a kolozsvári Házsongárdi-temetőben, most azonban már nem 
található éppúgy, mint több más történelmi emlékű sír. Éppúgy, mint sok más 
nemzeti értékünk esetében, Pály munkásságának és jelentőségének felméréséhez is 
megfelelő távlatra volt szükség. De ma már bátran állíthatjuk, hogy a magyar 
színművészet történetében nincs még hozzá hasonló egyéniség, aki munkásságának 
sokoldalúságán kívül a magyar—román kultúrkapcsolatok terén is ilyen mértékben 
kitűnt volna. 
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