
kutatásának figyelmet érdemlő dokumen
tuma, forrásanyaga a téma további vizsgá
latában hasznos segédeszköz. 

Bitskey István 

Sándor Petőfi: Apostol. V slovenScmo preve-
del: Joze Hradil. Murska Sobota 1973. Po-
murska Zalozba, 288 1. 

„Mesto je mraőno, noő je legla nanj. 
A luna klati sepo drugih krajih 
in zvezda so zaprle 
zlate veké. 
Teman je svet 
kot podkupljena vest." 

Aki nem olvas szlovénül, csak valamelyik 
szláv nyelvben járatos, az is örömmel ismer 
rá „Az apostol" bevezető soraira, melyet 
Joze Hradil avatott fordításában idéztünk. 
Hradil két Jókai-regényt (Egy magyar ná
bob; Kárpáthy Zoltán) ültetett át szlovénre, 
majd Ljubezen (Szerelem) címmel kortárs 
magyar írók novelláiból állított össze anto
lógiát (maga Lengyel József, Thurzó Gábor, 
Szabó Magda, Karinthy Ferenc, Hernády 
Gyula, Galambos Lajos, Galgóczi Erzsébet 
és Szakonyi Károly elbeszéléseit fordította). 
Az apostol szlovén változata délnyugati szom
szédunk tiszteletadása a Petőfi-évfordulóra. 
S mint az idézett sorok bizonyítják: igazi 
tiszteletadás ez. Hradílnak sikerül visszaadni 
az elbeszélő költemény fojtott drámaiságát; 
a jambikus szabad vers nem csábítja rit
mikai vagy értelmi hűtlenségre, olykor akusz
tikailag is tökéletes a szlovén változat. 

„Csendes kívül a nagyvilág, 
Csendes belül a kis s zoba . . . " 
„Vse tiho zunaj je v velikom svetu, 
vse tiho znotraj v izbi tesne . . . " 

Az ellentétek azonos módon feleselnek* 
a szórendi megfelelések a hangsúly azonos 
eloszlását eredményezik. 

Más példa: a gondolatok tiszta kifejtése 
megindító kültőiséggel párosul a híres mo
nológban. 

„A szőlőszem kicsiny gyömölcs, 
Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék. 
A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyü

mölcs . . ." 
„Grozdna jagoda je droben sad, 
poletje mine, preden dozori. 
Tudi zemlja je sad, a vélik sad . . . " 

Amit szóvá tennénk: az az olykor kissé 
leegyszerűsített értelmezés. Petőfi tudato
san ír „kibérlett" lelkiismeretről, és ezzel 
nem egyenértékű a podkupljana vest (meg

vásárolt lelkiismeret), szemernyi kis archai-
zálás itt segíthetett volna. Ahogy az „észak
fényével lángoló szemének" kifejezésnek a 
„s plameni iz svojih oíi" (szeméből a láng
gal) nem méltó párja. Talán a presereni stílus
nyelv használata gazdagíthatta volna az 
egyébként igen magas színvonalú, a szlovák 
E. B. LukáC mellett eddig legjobb Apostol
fordítást. 

A kötethez Stefan BarbariŐ írt tanulsá
gos utószót. Barbaric a magyar irodalom jó 
ismerője, a Helikonban s az újvidéki Hunga
rológiai Intézet Tudományos Közleményei
ben megjelent dolgozatai a szlovén—magyar 
kapcsolatok avatott szakértőjéről árulkod
nak. Barbaric romantikus költőt lát Petőfi
ben. „Szembetűnő, hogy Petőfi forradalom
szemlélete lényegében romantikus" — írja, 
majd így folytatja: „Romantikus a magasz
tos célokért harcoló egyének lelkes felmagasz
talása, a szabadság mártírjainak tisztelete, mű
veiben a fekete és fehér túlméretezettsége, 
a jó és a gonosz túlmagasztalása." Mi más
képp látjuk Az apostolt (romantikusnak ish 
de ha külföldről ilyennek találják, ezen el 
kell gondolkodnunk. Annál is inkább, mert 
a nem-magyar Petőfi-kutatók a romantikus 
Petőfi arcképét rajzolgatják. 

A kétnyelvű kötet hálára és elismerésre 
késztet. Nem a kiadás ténye, hanem szín
vonala miatt. A kötet értékét növelik Gábor 
Zoltán érdekes illusztrációi. Petőfi megren
dítő szava a szabadságról, a szolgaságról, a 
hazáról, az igazságról, a forradalmár-élet 
értelméről szépen és meggyőzően hangzik 
szlovénül is. 

Fried István 

Kováts Miklós: Magyar színjátszás és dráma
irodalom Csehszlovákiában 1918-1938. 
Bratislava, 1974. Madách K. 226 1. 

A csehszlovákiai magyar irodalom és kul
turális élet összefoglaló története számos ér
tékes kezdeményezés (Turczel Lajos, Csanda 
Sándor, Botka Ferenc stb.) ellenére is meg
írására vár. Sajnos, a ma rendelkezésünkre 
álló könyv- és folyóirattári, levelestári anyag 
töredékes, rengeteg értéke dokumentum (így 
pl. a kultúrreferátus teljes irattára) semmi
sült meg vagy lappang, számos értékes mű 
alig ismert kiadó gondozásában jelent meg
vagy szerzője íróasztalában maradt (s azóta 
esetleg fel sem található). Az eddig erről a 
témáról megjelent, kétségtelenül úttörő mű
vekkel kapcsolatban éppen ezért az az olvasó 
érzése, hogy még a régmúlt korok anyagfel
táró munkáját végző irodalomtörténészeké
nél is nehezebb feladatot kellett megoldaniuk, 
vállalva a fehér foltoknak, a beidegződött elő
ítéletek elismétlésének, az esetleges félre
értéseknek a kockázatát is. Világos, hogy 
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ilyen körülmények között az eddig megjelent, 
kétségtelenül úttörő munkában az irodalmi 
élet külső fejlődésrajzára, az irodalompoliti
kai harcok bemutatására esett a hangsúly; 
azt is mondhatnók: amíg a keretek pontosan 
ki nem rajzolódnak, nem könnyű a két 
háború közti csehszlovákiai magyar iroda
lom művészi értékelését, az egyes művek 
alapos elemzését, s az egyetemes magyar 
irodalomba való beleillesztésüket megadni. 

Ebben a nehéz helyzetben irodalomtörté
nészeink eddig a színjátszást s a drámairodal
mat kezelték a legmostohábban. Talán éppen 
azért, mert ez a kettős (tulajdonképpen egy) 
kérdés volt a két háború közti csehszlovákiai 
magyar kulturális élet legbonyolultabb prob
lémája: „A szlovákiai magyar színház nem
csak az üzlet és a művészet ütközőpontja 
volt, hanem a magyar kisebbség kulturális 
jogaiért folytatott küzdelem, valamint a 
politikailag megoszlott kisebbségi társada-
mon belüli politikai harc lényeges objektuma 
is." Kováts Miklós előttünk fekvő úttörő 
munkájában figyelemre méltó éleslátással 
így fogalmazza meg a probléma bonyolultsá
gát. (192. 1.) 

De erről a bonyolultságról s a szövevényeit 
kibogozni akaró becsületes filológus szándék
ról vall maga a munka is. Három fejezetre 
oszlik: I. A csehszlovákiai magyar színját
szás 1918—1938 között. II. A csehszlovákiai 
magyar drámairodalom 1918—1938 között. 
III. Népeink kulturális közeledésének szol
gálatában (tulajdonképpen: cseh és szlovák 
drámák a szlovákiai magyar és a korabeli 
magyarországi színpadokon). 

A jó filológus nyomozó aprómunkájának 
(igen becses folyóirat- és kézirattári anyag 
feldolgozásának) eredményeképpen Kováts 
Miklós a ma elérhető legnagyobb teljességgel 
rajzolja meg azt a küzdelmet, amely a szlo
vákiai magyar színészet, illetőleg színház 
körül 1918 és 1938 között folyt. Dolgozatá
nak ez az első, művelődéspolitikai fejezete 
a mű leggondosabban kimunkált, minden 
részletkérdést tisztázni akaró része, amelyből 
világossá válik, hogy a régi Magyarország 
provinciális (vidéki) színjátszásából kinövő 
csehszlovákiai magyar színház ügye hogyan 
hányódott az új államhatalomnak, a magyar 
kisebbség egyre jobban atomjaira széthulló 
polgári társadalmának, az egyre erősödő mun
kásmozgalomnak — és last but not least — 
az anyagi és egyéb szempontokból egymás
sal marakodó színigazgatóknak az érdek
szférái között. Kováts igen nagy és kényes 
anyaggal dolgozik, minden apró mozzanatot 
megfigyel, és a jelenségeket mindvégig a mar
xista színháztörténész éleslátásával elemezve, 
biztos kézzel vezeti el olvasóját egészen 1938-

ig. A csehszlovákiai magyar színészetről szól, 
de munkájának nem egy utalása, bekezdése 
tanúskodik arról, hogy szem előtt tartja azt 
is: mennyiben függvénye az a magyarországi 
s az erdélyi magyar színészetnek. Ami magát 
a Kováts által feldolgozott anyagot illeti, 
elsősorban Faragó Ödön személyére, illető
leg portréjára hívjuk fel a figyelmet; ez a 
kiváló színész, rendező és színigazgató az 
egyetemes magyar színháztörténet szempont
jából külön kismonográfiát is megérdemelne. 
Arra viszont Kovátsnak is jobban kellett 
volna ügyelnie, hogy Faragó számos megnyi
latkozásában, önéletrajzi írásában mennyi 
a „Dichtung" s mennyi a „Wahrheit". 

Szerintünk ebben a részben a Színpártoló 
Egyesületről szóló fejezet a kegkevésbé kidol
gozott. Ez viszont nem Kováts hibája. A 
rendelkezésére álló forrásanyagot lelkiisme
retesen, alaposan kimerítette. Hogy mégsem 
tudta — még az egyes személyekre lebontva 
sem — megragadni a Színpártoló Egyesület
ben lezajlott személyi (és ezek hátterében: 
politikai, világnézeti) harcoknak, az egész 
akció bukásának lényegét, az ismét csak a 
forrásanyagnak e fejtegetéseink bevezetésé
ben bemutatott hiányán múlott. 

Igen értékes Kováts munkájának máso
dik fejezete is, ahol a jelzett korban Cseh
szlovákia területén keletkezett drámákat 
(és — röviden — szerzőik pályáját) mutatja 
(betűrendben) Bihari Mihály, Lányi Menyhért, 
Merényi Gyula, Sándor Imre, Sebesi Ernő 
és Sziklay Ferenc drámáival foglalkozik, 
minden egyes esetben a korviszonyokból ki
indulva, a megjelent színikritikákra reagálva, 
érzékeny elemzőkészséggel. Az adott anyag 
jellegéből következik, hogy e dráma-bemuta
tások nem vethetők össze világirodalmi rangú 
művek elemzéseivel, csehszlovákiai magyar 
viszonylatban mégis jelentőseknek mondha
tók. Kováts Miklósnak mint irodalomtörté
nésznek van érzéke a drámában rejlő eszté
tikumhoz, a konfliktus megrajzolásához s a 
témák korszerűségének megítéléséhez. Itt-
ott a tárgyalt jelenségek világirodalmi hát
terét is meg tudja adni. Reméljük, hogy mun
kásságát ezen a téren is folytatni fogja. Sze
rintünk érdemes volna e művének a hat be
mutatott íróról szóló fejezeteit egy-egy kis-
monográfiában bővebben feldolgoznia. 

Nemkevésbé értékes a mű utolsó fejezete. 
Capek, Langer, Srámek stb. magyar nyelvű 
utóélete a cseh és a szolvák drámatörténet 
érdeklődésére is számot tarthat. 

Kováts könyve úttörő munka; a XX. 
századi magyar dráma történetének egyetlen 
feldolgozója sem nélkülözheti. 

Sziklay László 


