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Igen bonyolult munka, éppen ezért ro-
konszenves vállalkozás a fent jelzett két
évtized színházművészetének összefog-
lalása. A jó színháztörténet ugyanis nem
pusztán színidirektorok kapitalista vál-
lalkozását, nem is csak drámák cselek-
ményét ismerteti, hanem - híven a szín-
ház valódi életéhez - rögzíti azokat a
társadalmi körülményeket, gazdasági vi-
szonyokat, művészeti igényeket és tel-
jesítményeket, amelyek metszésében a
színházi munka megvalósul. Ezeknek a
komponenseknek egymásra hatását a két
háború közötti magyar színházművészet-
ben eddig még nem tisztázták monog-
rafikus feldolgozásban a kutatók. Meg-
jelentek ugyan forráskiadások műsorok,
lexikonok, az 1962-es vázlatos Magyar
Színháztörténet -, valamint e korszak
munkájához kapcsolódó dolgozatok az
avantgarde törekvésekről vagy jubileumi
évkönyvek néhány részletkérdésről, de
alapos elemző munka nincs. Kováts
Miklós tehát nemigen támaszkodhatott a
színházak működését általánosan tisztázó
művekre. Nehezítette munkáját az a
körülmény is, hogy éppen ez a két évtized
az, amely alatt mind politikai, mind
gazdasági -kulturális feltételek dolgában
gyökeres változás ment végbe a korábbi
Észak-Magyaroszágon folyó
színjátszásban. A színházi koncessziók
megszerzése ekkortól ugyanis nem
egyszerűen kapitalista vállalkozás kérdése,
hanem nemzetiségi, nyelvi, politikai
küzdelemé is. Kováts Miklós a bevezető-
ben nagy tapintattal ismerteti az államfor-
dulat következtében beállt feszültségeket,
valamint a pozsonyi és kassai színi-kerület
korábbi rivalizálásából örökölt
ellentéteket. Ezenközben jelzi, vagy do-
kumentumok idézésével ismerteti a kon-
cessziók megszerzésének menetét. Nem
ad azonban áttekinthető képet arról, hogy
milyen körülmények között, milyen hi-
vatali rend betartásával, milyen anyagi
bázisok birtokában indult meg egy-egy
színház - meghatározó jellege miatt éppen
a kassai társulat - működése. A hivatali
szerkezet és a gazdasági feltételek pontos
ismeretének hiányában csak az egymást
váltó direktoroknak színikriti-

kákban, emlékiratokban s aktákban -
olykor - lecsapódó munkáját ismerhetjük
meg. Kováts itt elköveti azt a hibát, amit a
városok színháztörténetének írói: helyi
csatározások részletes taglalását adja
ugyan, de nem helyezi el ezeket a
nagyobb összefüggéseket is megmutató
társadalmi, gazdasági és kulturális struk-
túrában. Mentségére legyen, hogy ez a
szerkezet, éppen az államfordulat után, a
szokottnál is bonyolultabb lehetett, va-
lamint ezt a korszakot taglaló részletes
monográfiák hiányában Kováts nem utal-
hatott a korábban működő magyar színi-
kerületek sajátosságaira.

Kiváló tájékoztatással szolgál a dolgozat
második és harmadik fejezete, melyekben
a csehszlovákiai magyar szerzők
munkásságát, illetve a magyar színpado-
kon játszott cseh és szlovák drámákat
ismerteti. A műsorrendből, megőrzött
színházi szövegkönyvpéldányokból,
részletesen kikutatott sajtóanyagból hely-
reállítja a szlovenszkói magyar színját-
szást jelentő kassai színház műsorát, s
részletesen ismerteti az igényesebb dara-
bok szerzőinek életútját, a szóban forgó
drámák tartalmát, színrevitelük kikö-
vetkeztethető színvonalát. A források
kritikai felhasználásának helyes gyakorla-
tára vall, hogy nemegyszer jelzi: az egy-
másnak ellentmondó bírálatok a közre-adó
lapok politikai vagy egyéb elfogultságát
tükrözik, másutt jelzi azt is, hogy a
szövegkönyv alapján ő nem tartja a da-
rabot olyan nagy eredménynek, mint a
kortársak. Munkája nyomán képet kapunk
Bihari Mihály, Lányi Menyhért, Merényi
Gyula, Sándor Imre, Sebesi Ernő és
Sziklay Ferenc drámaírói törekvéseiről,
valamint Karel Čapek, Frantisek Langer
és Fráňa Šramek magyarra fordított
műveinek szlovenszkói, illetve ezek
nyomán magyaroszági előadásairól is. A
drámákat mindenekelőtt a cselekmény és
konfliktus felől elemzi, s csak
utalásszerűen tér ki dramaturgiai szín-
vonalukra. Talán hasznos lett volna, ha
vizsgálja a jelentősebb drámák formai,
szerkezeti törekvéseit is. Érdekes lehetett
volna ilyen szempontból Lányi A Hold
című darabja, amelyet két személyre
komponált; de „szabálytalan" dramatur-
giájúnak kell hinnünk Sándor Imre Szed-
jelek szét, csillagok és Mesebeli herceg című
darabjait is. A dramaturgi elemzés a kí-
sérletekben is megújulást kereső szlo-
venszkói szerzők jelentőségét emelte
volna. A dolgozat lényegében alig foglal-
kozik a színjátszás egy igen fontos alko-
tóelemével: a színészekkel. Néhány kép,

színlapreprodukció és kritikarészlet
alapján ki tudjuk ugyan következtetni a
vezető színészek kilétét, valamint azt - az
egyébként országosan elterjedt gyakor-
latot -, hogy bizonyos sikerdarabokra
vendégművészeket szerződtettek, még-
sem tudjuk reprodukálni a színészek
színházon belüli életkörülményeit vagy
pedig művészi munkáját. Ezt hitelt ér-
demlően felidézni talán a legnehezebb a
színháztörténet megírásakor: hiszen
éppen a színpadi műalkotás az, ami
elillan megvalósulásának pillanatában.
Történeti helyreállítása csak nagyon
ritkán - megbízható kortársi kritikák
esetében sikerülhet. Ilyenek azonban csak
igen korlátozott számban álltak Kováts
Mik-lós rendelkezésére. Ezért
helyénvaló, hogy Kováts egy rövidebb
fejezetet szentel a színibírálatnak is. Á
témában kevésbé járatos olvasót azonban
segíthette volna azzal, hogy jelzi az egyes
lapok szerkezetét, politikai hovatartozását
is. Annál is inkább, mivel korábban ő
állapította meg, hogy bizonyos bírálatok
értéke, igazságossága összefüggésben
van a lapok kötöttségeivel.

Kifogásaink ellenére is - és ez távolról
sem udvariasság - Kováts Miklós mun-
káját igen becses színháztörténeti vállal-
kozásnak kell tekintenünk. Hosszú évek
óta önálló kutatómunkára támaszkodó,
összefoglaló műveket nem adott ki a
hazai színháztörténet-írás - s ezt a mu-
lasztást irodalomtörténészek vagy elszi-
getelten dolgozó külföldi kutatók pó-
tolták. Kováts Miklós - gazdag jegyzet-
anyagából látszik - több magyar és cseh-
szlovákiai levéltárat, könyvtárat, múzeu-
mot átvizsgálva írta meg munkáját. Vál-
lalkozása mindenekelőtt a csehszlovákiai
magyar művelődés fontos adattára,
ugyanakkor kiválóan dokumentálja né-
peink kölcsönös közeledését a művelő-
désben. (Madách Könyvkiadó, Pozsony)


