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Ez pedig már egy másik problémakört vet fel, a visszavetítés gond-
jait. Az író, aki az ésszerűséget kutatja, az eseményekben és pályákban 
és müvekben, könnyen abba a hibába eshet, hogy önnön mai nézeteit, 
elképzeléseit keresi a múltban. A jelen nehézségeit a korábbi események 
közé helyezi, és úgy igyekszik a megoldás lehetőségeit felvillantani. 
(Sándor Iván írói pályáján különösen A futár mutatta, hogy a dokumen-
tumanyag és a ma is élő társadalompolitikai gondok mennyire a meg-
oldandó kérdések irányába vitték. Saját énjét, önnön tudatosodását 
vetítette vissza a szabadságharc korába.) Ezeknek is szerepe lehetett 
abban, hogy Történelmi regény - történelem és regény címmel szép ívű 
esszét írt, amelynek az önismeretre való törekvés és irányítás a gondo-
lati magja. Egyet kell érteni azzal, hogy a múltból semmi lényegeset 
nem szabad átengedni a feledésnek. A történelmi regány feladata, hogy 
leküzdje időzavarát, s feltárja a jelenhez vezető út állomásait. Tegye ezt 
úgy, hogy a történelem történés legyen, a maga különös sajátosságaival. 
Figyelemfelhívásukkal a munka indításához Sándor Iván esszéi segít-
séget adnak. 

Az elvek körbehatárolása után azt várná az olvasó, hogy a könyv 
másik felében ezek gyakorlati érvényesítése történik, a műbírálatokban, 
acképvázlatokban. íróüag szép portré kerekedik Füst Milánról, Örkény 
Istvánról, Illés Endréről, de ezekben a szerző inkább engedett a lele-
ménynek, a fordulatosságnak, a lírai-impresszionista képzetkötéseknek. 
A Szavak sorsa és a Műhely ciklusok az adott világ (írói, színpadi, film) 
alapos ismeretére épültek. Sándor mint szerző és mint kritikus egyaránt 
avatottan jár színházba. Választékos, jól megformált esszéket írt, de 
nem sikerült elszakadnia attól az írói alapállástól, amelyik inkább minő-
síti és nem lejegyzi az olvasottakat, látottakat. Akkor válik igazán magá-
val ragadóvá, amikor objektívebben, kritikusabban azonosul a választott 
témával (Szegénylegények, Sodrásban, A Tragédia nyomában). Legjobb 
írásában jelenünk valóban metszéspontja a múltnak és a jövőnek. 

LACZKÖ ANDRÁS 

PÓTH ISTVÁN: A MAGYAR NÉPSZÍNMŰ 
A SZERB SZÍNPADON 

Érdekes jelenségnek szentelte e könyvét a magyar-szerb irodalmi 
kapcsolatokat évtizedek óta kutató Póth István: a múlt század derekén, 
a szerb hivatásos színjáték megindulásakor, majd később, egészen a 
századfordulóig a magyar népszínmű rendkívüli népszerűségre tett szert 
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szerb nyelvterületen, mind az akkori Osztrák-Magyar Monarchia terüle-
tén, mind a Szerb Fejedelemség fővárosában, Belgrádban, illetve egy-két 
kisebb szerbiai városban is, ahol vagy műkedvelők, vagy utazó társula-
tok adtak elő sikerdarabokat. Érdekes a jelenség részben azért, mert 
ilyen közvetlen átvétellel ritkán találkozhatunk a Közép-Kelet-Európá-
ban a múlt században létrejött, nemzeti fogantatású irodalmak között, 
érdekes másrészt azért, mert nem éppen sajátosan magyar eredetű szín-
játék-típus aratott ekkora sikert szerb nyelvterületen, vagyis hasonló 
zenés-táncos darabokat, melodrámákat, hogy a műfajt szakszerűbben 
meghatározzuk, az akkori szerb társulatok más nyelvterületről is merít-
hettek volna. A magyar népszínmű, ezt már korábbi kutatások tisztáz-
ták, elsősorban a bécsi népszínműből és daljátékból született, ugyan-
akkor hasonlóan sikerre törekvő, megfelelően primitív, mondhatni olcsó 
és hatásos darabokat éppenséggel százszámra gyártottak a múlt század-
ban a nagy világnyelveken, főleg németül és franciául, és a szerb szín-
házi szakemberek nyugodtan vehették volna a kasszasikert ígérő darabo-
kat németből és franciából — amint ezt például magyar kollégáik is 
tették azokban az évtizedekben. 

Nyilvánvalóan van a magyar népszínmű átvételének néhány speciális 
oka, mint ezekre Póth István rámutat. Oka a magyarok és szerbek 
együttélése, elsősorban a kevert nyelvű vidékeken; oka némileg a hagyo-
mány is, hiszen a szerb színjáték a pesti Rondellában kezdődött Joakim 
Vujic jóvoltából a múlt század elején - ennek a témának Póth István 
külön tanulmányt szentelt korábban - , és oka az a sajátos helyzet is, 
amely a Bach-korszak után alakult ki és a kiegyezésig tartott. Ebben a 
rövid szakaszban úgy tetszett, hogy lehetséges a magyar-szerb politikai 
szövetkezés. A negyvennyolcas szembenállás már elhomályosult, és 
Szerbia, amelyet a balkáni terjeszkedésben érdekelt orosz birodalom 
támogatott, Ausztriával szemben a magyar-osztrák ellentéttel is 
számolt. E kissé megalapozatlan, ám igen rokonszenves barátkozás 
egyik eredményeként kell felfognunk a magyar népszínművek átvételét, 
amiben az az érdekes, hogy amikor a magyar-osztrák kiegyezés, majd 
egy évvel később a hasonló alapokon nyugvó, nagyon is kompromisszu-
mos, a későbbi ellentéteket magában hordozó magyar-horvát kiegyezés 
megtörtént, az éles politikai váltás, a meglehetősen nyílt, állami szinten 
hangoztatott magyar-szerb ellentét ellenére a magyar népszínmű még 
sokáig megőrizte kivételezett helyét a szerb színházak műsorán. 

Póth István aprólékosan, alaposan utánanézett a magyar népszín-
művek sorsának a szerb színpadokon. Könyvében a legsikeresebb nép-
színműírók - Szigligeti, Szigeti, Abonyi, Tóth Ede, Lukácsy Sándor, 
Csepreghy, Almási Balogh Tihamér, Géczy István - műveinek elő-
adásait és fogadtatását kíséri nyomon; az előadásokról természetesen túl 
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sok nem tudható meg, hiszen akkoriban magyarul sem írtak az előadást, 
a színészi játékot elemző kritikákat, megtudható azonban, hogyan és 
miért lelkesedtek - vagy éppen tiltakoztak - a szerb kritikusok, akik 
között időnként a szerb irodalom- és drámatörténet jelentős alakjaira is 
bukkanunk. 

A bőségesen, magyar fordításban idézett kritikák túlnyomó több-
sége mind a barátkozás, mind a marakodás időszakában elsősorban azért 
üdvözli a magyar népszínművek szerb fordításait, mert népi alakjaiban 
szerb népi alakokra ismer. Hogy e darabok népi alakjai, a parasztok, a 
betyárok mennyiben, milyen ideológia alapján minősíthetők népinek, 
hogy egyáltalán e kategória honnan származik és mit fed, azt természe-
tesen nem tudjuk meg a korabeli szerb kritikákból; ezzel Póth István 
sem foglalkozik, hallgatólagosan nyilván elfogadva a nálunk honos köz-
megegyezést. önmagában már ez a körülmény is érdekes, hiszen impli-
cite a magyar és szerb (színházi) népiesség fogalmának igen hasonló tisz-
tázatlanságára utal. E kritikákban lehetőleg óvakodnak meghatározni, 
vajon a nép életének ábrázolása milyen értelemben tekinthető értékes-
nek; azt azonban melegen üdvözlik, hogy a „nép" életét ábrázoló dara-
bokról van szó, és a kritikusok legföljebb abban nem értenek egyet, 
vajon illik-e a magyar neveket is szerbesíteni, vagy meg kell-e hagyni a 
magyar neveket magyarnak. Általában örvendetesnek állítják be a 
parasztok ábrázolását, amit a szerb drámaírók elé is követelményként 
állítanak, és többnyire sajnálkozásukat fejezik ki, amiért a szerb parasz-
tokról szerb írók ugyanilyen darabokat még nem írtak. Persze a meg-
ítélés itt is ingadozik nemzetiségi elfogultság és elfogulatlanság szerint; 
vannak, akik számára a magyar paraszt (mármint a népszínműben ábrá-
zolt magyar paraszt) a szerb paraszt tökéletes megfelelője, és van, aki 
azért háborog, mert szerinte a szerb paraszt soha nem követne el olyan 
vad dolgokat, mint amilyeneket a magyar parasztok szoktak (népszín-
műben és azon kívül). 

Amennyire mulatságos, annyira érthető is e jelenség. Az archaikus, 
patriarchális szerb faluközösség fölött idegenül lebeg a király már bur-
zsoá környezete; a színház polgári jelenség átvételeként indul, és meg-
terhelődik a polgárság nyugati és keleti jelenségeket összekeverő, lelki-
furdalásos, romantikus-népies szemléletével; a polgári közösség jónéven 
veszi, ha közvetlen felmenőjét ábrázolják (látszólag), és szabadelvűségét 
is kinyilvánítani véli azzal, hogy a nép életét ábrázoló, tehát, szerinte, a 
nép érdekeit védő darabot támogat. Legföljebb, nemzeti érzelmű pol-
gárként, azon kesereghet, hogy a szerbségnek még nincsenek olyan hiva-
tott dalnokai, mint, e népszínművek tanúsága szerint, a magyaroknak 
vannak. 
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A Póth István által idézett szövegekből implicite az is kiolvasható, 
amit eltitkolnak, vagy elhallgatnak, vagy nem is tudnak róla: hogy a 
közvetlenül korábbi korszakban volt egy másfajta magyar népiesség is, 
Petőfi például, aki egyébként hatott is szerb költőkre, elsősorban 
Branko Radiíevicre. Természetesen más műfajról lévén szó, e másfajta 
népiesség bevallására a szerb színikritikusok visszamenőleg sem kötelez-
hetők, és természetes, hogy Póth István tárgyára összpontosítva ezt a 
kérdést fel sem veti; nagy kérdés az is, hogy Petőfi népiessége egyáltalán 
miben áll, hogy nem inkább egy radikális polgárifjú plebejus szemlélet-
ben fogant műveiről van-e szó; az azonban bizonyos, hogy a plebejus 
szemlélet, amelynek elsumákolására, hamis pótlására a magyar népszín-
művek születtek, a szerb befogadó számára idegen maradt. Jellemző 
Póth István egyik jól megválasztott idézete, amely Szigligeti A sztrájk 
című darabjára vonatkozik; a nem éppen radikális szemléletű darabot a 
szerb kritikus képtelen elfogadni, bár minden tisztelete a szerzőé, aki írt 
azért jó darabokat is; nem egyszerűen azt kell látnunk ebben az idézet-
ben, hogy a gyáripar az akkori Szerbiában jóval fejletlenebb volt a 
magyarnál, és hogy sztrájkra ott még sokáig nem lehetett gondolni, nem 
lévén munkásosztály, amely sztrájkolhatna, hanem bármiféle szemlélet 
elutasítását is, amely a társadalmat nem a kiválasztott és kedvezménye-
zett réteg magas szempontjából nézné. 

így olvasva ezt a könyvet, a szerb kultúra múlt századi jelenségeinek 
kutatója, legyen akár szerb, akár magyar, elgondolkoztató adatok birto-
kába jut. Hatástörténeti munkát olvasunk, amely azonban betekintést 
nyújt a kultúrát fogyasztó réteg gondolkodásmódjába. A szerb színház-
történeti irodalom ismeretében azt kell mondanom, hogy e gondol-
kodásmód déli szomszédainknál még koránt sincs feltárva. Enélkül 
pedig a szerb irodalom, különösen pedig a szerb drámairodalom múlt 
századi csúcsteljesítményei nem ítélhetők meg érdemük szerint. Póth 
István egyetlen témára szűkített vizsgálódásában természetesen nem 
lehet helye a szerb drámairodalom sajátságos, bár olykor éppen a 
magyar népszínművel összefüggő, vagy azzal szemben álló fejlődésének, 
bennem mégis mindvégig az motoszkált, hogy érdemes volna a szerb 
népszínművet író Stankovicig követni ezt a gondolkodásmódot, illetve 
szembeállítani az egyetlen valóban plebejus szemléletű nagy drámaíró. 
DjuraJakSic műveivel. 

A továbbírhatóság mindenképpen e kötet érdemei közé tartozik. 
(Modern Filológiai Füzetek, 33. Akadémiai Kiadó, 1981.) 
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