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KÖZEL ÉS TÁVOL
nia, a paródia azonban „úgy értendő: élő hivat-
kozás és ostorozás". E két hagyomány: a messi-
anizmus és az önirónia szövi át a XIX. és XX.
század lengyel irodalmát és színházát. Ezt az
irodalmat mutatja be Pályi könyvének első négy
fejezete.

A nagy improvizáció című rész a drámairodal-
mat és a színházművészetet tekinti át Mickie-
wicztől a hatvanas évekbeli parateátrális kísérle-
tekig. S mivel „a lengyel színház mitológiája máig
élő", a szerző azt vallja, hogy „bajos lenne bármit
is mondanunk és bárhogyan is ítélnünk az egyes
darabokról vagy az egyes színházi törekvésekről e
színházi mitológia ismerete nélkül". A kötet első
fejezetét alkotó színházi tárgyú írások, szí-
nikritikák, valamint a Grotowskival foglalkozó
Színház és laboratórium című rész cikkei ezt a
gondolatot tartják szem előtt.

Az első ciklus írásai szinte kizárólag színikriti-
kák, Pályi ugyanis a lengyel drámairodalmat
nagyrészt lengyel társulatok előadásain keresztül

mutatja be. Bár a „három próféta" - Mickie

wicz, Słowacki és Krasiński - életében nemigen
gondolhatott művei színpadra állítására, az utó-
kor gyakran nyúl e klasszikusokhoz. Pályi Wit-
kiewicz drámáit is könyvszínháznak nevezi, ám
azok nem a kedvezőtlen politikai helyzet, hanem
a kortársak értetlensége miatt nem kerülhettek
színpadra. A kötet Tadeusz Różewiczről szóló
írásai azért érdemelnek külön figyelmet, mert a
magyar olvasó először Pályi András tolmácso-
lásában olvashatott Różewicztől és
Różewiczről. Ahogy a lengyel avantgárd színház
„vakondtúrásairól": Józef Szajna „képzőművé-
szeti színházáról", Grotowski Laboratórium
Színházáról, Kantor Halálszínházáról is ő tudó-
sított első kézből.

Pályi már az előszóban is vall arról, milyen
fontos szerepet játszott életében Grotowski szín-
házának megismerése. Ezért a Grotowskival fog-
lalkozó írásait külön fejezetbe gyűjtötte, bár azok

mind tematikailag, mind terjedelmileg A nagy
improvizáció című ciklus részét is alkothatnák. E

ciklus élén álló, eredetileg 1987-ben, az
Új Sym-

posionban közölt írása a legteljesebb
magyar nyelvű Grotowski-portré.

Az első fejezet címadó írása érzék-
letes képet ad Grotowskiról s e kivé-
teles színházi jelenségnek a múlthoz, a
hagyományokhoz való viszonyáról:
„Aligha tévedünk, ha azt mondjuk,
Mickiewicz óta nem tűnt fel oly pro-
fetikus jelenség a lengyel színház vi-
dékén, mint Jerzy Grotowski. Akár-csak
Mickiewicz, ő is a hit és a botrány köve a
mai lengyel köztudatban. Így volt ez már
a »színházi« Grotowskival is, de még
inkább érvényes ez a »színház utáni«
Grotowskira. Mickiewiczhez viszonyítva
persze Grotowskit inkább
ellenprófétának kellene neveznünk...
Miczkiewicz végül is ugyanúgy
»parateátrális« tevékenységet folytatott -
hogy Grotowski kifejezését használjuk-,
mint a wrocławi Laboratórium
Színházvezetője. Mickiewicz »színháza«
első-sorban a történelem és a politika
arénájában zajlott le; Grotowskié az inti-
mitásban, az elvonulásban, de nem
kevésbé a világ figyelő tekintete előtt.
Mickiewicz hitt a saját szerepében, s a
szerepjátszás apostola volt; Grotowski
kezdettől a szerepjátszás hamisságára
helyezi a hangsúlyt, mert úgy tartja, az
ember lényege épp az, ami a szerepek
mögött felfedezhető." (Különös és
fájdalmas aktualitást ad e fejezet
írásainak Grotowski halála.)

A Visszatérő hullám című részt a
szerző teljes egészében Gombro-
wicznak szentelte; az író, aki megtil-

em vagyok színháztörténész, és még szí-
nikritikusnak se nevezném magam. Igaz,
mintegy két évtizeden át abból éltem, hogy
színikritikákat írtam. A lengyel-magyar
kapcsolatok ügye azonban szenvedélye-

sen érdekel, s azt hiszem, tettem is valamit a
lengyel kultúra magyarországi népszerűsítésé-
ért" - így kezdi Pályi András Stílus és hagyomány
című írását. A szerző nevéhez számos lengyel
dráma, novella, tanulmány fordítása fűződik.
Négy évig a varsói Magyar Kulturális Intézet
igazgatójaként a magyar kultúra lengyelországi
népszerűsítésén fáradozott. Suszterek és szal-
mabáb című kötete több mint harminc év
polonisztikai tárgyú írásaiból válogat.

„A legendás és sokszor mitizáltan kezelt, más-
kor elbagatellizált magyar-lengyel barátság" el-
lenére a magyar szemlélő a lengyel irodalom, a
lengyel színház, sőt, néha a lengyel politika előtt
is értetlenül áll. Ennek oka a lengyel történelem
egyes sajátosságaiban és azok következményei-
ben keresendő.

Lengyelország mint önálló állam

1791-es felosztásától 1918-ig, csak-
nem százötven évig nem létezett, há-
rom birodalom - a cári, a porosz és a
Habsburg - osztozott rajta. Az álla-
miság hiánya rendkívüli jelentőséggel
ruházta fel az irodalmat s még inkább
a színházat, „a nemzeti lét egyetlen
szentélyét". „Nyelvében él a nemzet,
s ez itt annyit tesz: színpadjain él a
nemzet." Ebben a közegben az író
nemcsak a vátesz (mint nálunk Petőfi),
hanem a nép megmentőjének szerepét
is játssza. Mickiewicz eseté-ben ez a
szerep egyáltalán nem metaforikus, a
költő Európa nagyhatalmainak
vezetőivel tárgyalt, megpróbálta
segítségüket, támogatásukat
megnyerni. Az Ősökben a nemzetért
önmagát feláldozó mártír képét- saját
magát- rajzolta meg. E könyvdráma
vált a „lengyel színház mitológiájának
máig eleven forrásává, élővizévé". S
nemcsak a drámairodalom, a színház
kiindulópontjává, hanem a
prózairodalom és költészet alfájává
is. A lengyel irodalom különösen ab-
ban az értelemben intertextuális, hogy
írói, művei újra és újra vissza-nyúlnak
az elődökhöz, bírálják és gúnyolják
őket. A gúny, a szarkazmus, a nemzeti
karakter önironikus szemlélete a
lengyel irodalom mélyen gyökerező
hagyománya, „elegendő csak utalni
Mikołaj Rej reneszánsz szatíráira,
amelyek csípős nyelvvel csúfolódtak
a kor feudális viszonyain és a bigott
vallásosságon". A gúny, az iró-
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otta, hogy róla „unalmasan, szokványosan, kö-
épszerűen beszéljenek", külön fejezetet kapott a
ötetben. A magyar Gombrowicz-fordítások
etemes része Pályi nevéhez fűződik, s mivel
ombrowicz nyelvét, stílusát lehetetlen megér-

eni sajátos „világának", elméleteinek megértése
élkül, a fordító egyben szakértővé is válik. Erről
anúskodnak a kötetbe gyűjtött írásai is.

A Hagyomány és profán liturgia viszont a
ötet legheterogénebb része: a felvilágosodás
ori Jan Potocki Kaland a Sierra Morenában
ímű regényétől a két éve Nobel-díjat kapott
zymborska költészetéig vonultatja fel a lengyel
rózairodalom és költészet alkotásait. E műveket a
zerző magyar kiadásokhoz írt recenzióiból, elő-
s utószavaiból ismerhetjük meg.

Az első négy fejezet beosztása és a témák
ennyiségi eloszlása világosan mutatja a szerző

zakterületét és preferenciáit, mégis elég teret
zentel az ezen némiképp kívül eső műveknek,
zerzőknek. Nem véletlen, hogy Pályi a váloga-
ást színházi tárgyú írásaival kezdi, sem az, hogy a
ötet címét Witkiewicz drámáiról szóló írásából
ölcsönözte, s a kötet alcíme is a színházat so-
olja az első helyre (Lengyel színházak, lengyel
rók, lengyel sorsok). Színházi tárgyú cikkeiben a
éma alapos ismerete tükröződik, hangjukból a
zerző elkötelezettsége hallatszik ki, így e rész
émiképp színvonalában is kiemelkedik a kötet
öbbi írása közül.

A Suszterek és szalmabáb ötödik ciklusa a
engyel történelem egyik XX. századi fejezete
öré csoportosított írásokból áll. S bár ezek az
semények nem hoztak létre oly hosszan ható
agyományt, mint a lengyel államiság elvesztése,
égis számos mű ihletői. Ez esetben is érvé-
yes az, hogy az egyes irodalmi művek, filmek a
agyar olvasó, néző számára a történelmi kon-

extus ismerete nélkül kevésbé érthetők, vagy
egalábbis elvesztik egy fontos aspektusukat.

A második világháború alatta lengyelek híres-
é váltak aktív ellenállásukról, földalatti mozgal-
ukról. Ugyanakkor a varsóiak szeme láttára

olyt le a gettó felgyújtása, és tőlük nem is olyan
essze vonultak gázkamrába a koncentrációs

áborok áldozatai. A lengyel földön elkövetett
épirtás kapcsán felmerül „a lengyel-zsidó kér-
éskomplexum legérzékenyebb aspektusa: a

engyelek felelőssége". Megtettek-e mindent
zért, hogy segítsenek a zsidókon? Kötelességük
olt-e a zsidók érdekében cselekedni, amikor
aját nemzeti létük is veszélyben forgott? Pályi
erzy Turowiczot, a Tygodnik Powszechy című
llenzéki katolikus hetilap főszerkesztőjét idézi:
ami szülőföldünkön a szemünk láttára meggyil-
oltak több millió ártatlan és fegyvertelen embert
...), s mi tanácstalanul végignéztük az egészet,
s többnyire nem tudtunk rajtuk segíteni, noha ők
zt hitték, hogy mi majd megmentjük őket, s már
usztán ez a tény is oly szörnyű, hogy nem

térhetünk napirendre fölötte, hogy muszáj fel-
tennünk magunknak a kérdést: nem kell-e eb-
ben az egészben egyfajta lelkiismereti kihívást
látnunk?"

A Kár az életért című fejezet írásaiból kiderül,
hogy a szerző alaposan ismeri a lengyel közel-
múlt történelmét, mégsem vágyik történészi ba-
bérokra, s a vázolt problémát az arra reflektáló
írásokon, filmeken keresztül vizsgálja.

A másik történelmi korszak, amelyet a kötet-
nek A tekintély és a demokrácia című fejezete
dolgoz fel, a „szocializmus építésének", illetve az
azt követő átmenetnek az időszaka. A témát
szintén az irodalom oldaláról közelíti meg a
szerző, egyrészt különböző, a korszakkal fog-
lalkozó irodalmi művek révén, másrészt a cen-
zúra és a lengyel „második nyilvánosság" törté-
nete felől.

A kommunista korszak irodalmának, egész
irodalmi életének megértéséhez a szerző Wacław
Felczakot, a magyar történelemmel és a magyar-
lengyel kapcsolatokkal is foglalkozó történészt
idézi, akinek „egy ankéton feltették a kérdést, mi
az oka annak, hogy a lengyel társadalom újra és
újra a föld alá tud vonulni. A válasz egyszerűen
hangzott: ez nevelés kérdése. A nemzeti
függetlenség a XIX. század eleje óta a lengyel
szellemiség vezérlő eszméje, s azóta nemzedé-
kek egész sora adta át utódainak e gondolatot,
amely ma is áthatja a lengyel társadalmat. Aki ezt
nem érti, az nem ismeri a lengyel történelmet -
mondta a krakkói professzor, aki úgy tartja, a
lengyelség történelme élő bizonyíték rá, hogy a
nemzet és az állam két nagyon is különböző
formáció: a lengyel kultúra akkor érte el igazi
csúcsait, amikor a lengyel államiság nem is lé-
tezett."

E fejezet írásai is a szerző történelmi tájéko-
zottságáról tesznek tanúságot, s bár politizálga-
tó, „narancsos" stílusú cikkei elütnek a kötet

Vígszínház a századik születésnapján pa-
zar kiállítású Vígszínház-albummal ünne-
pelte magát, és örvendeztette meg a '96-
os díszelőadás közönségét. Benne fotók,
visszaemlékezések, kritikák az elmúlt száz
évről. Átépítették, felújították a Tháliát is -

ők is gyönyörű könyvvel örvendeztetik meg
magukat

korábbi, (témájukban és hangvételükben) irodal-
mibb írásaitól, értékes adatokat szolgáltatnak a
közelmúlt lengyel eseményeiről.

Vitatható viszont, hogy jogos volt-e a szer-
zőnek a varsói Magyar Kulturális Intézet élén
végzett tevékénységére nosztalgikusan
visszatekintő publicisztikáit beválogatni, amelyek
az utolsó fejezet, a lengyel-magyar kulturális
kapcsolatokkal foglalkozó ciklus nagy részét
teszik ki. Ezen írásaiból teljesebb képet kapunk
ugyan Pályi Andrásról, de nem a lengyel kultú-
ráról.

A Közel és távol című fejezet a lengyel művek
magyar, valamint a magyar művek lengyel recep-
ciójával (is) foglalkozik. Különös tekintettel azok-
ra az esetekre, amikor a mű (főleg színházi elő-
adás) a „másik" közönség félreértelmezésével
vagy értetlenségével találkozott. Ilyen volt
Zsámbéki Gábor itthon szenzációnak számító
Ahogy tetszik-előadásának varsói „rendhagyó
kudarca", avagy Głowacki Svábbogárvadászatá-
nak sikertelen szegedi bemutatója. A távolabbi
múltból pedig a két Fredro példáját említi a szer-
ző: míg Aleksander Fredro színvonalas vígjátéka-
iból csak néhányat mutattak be magyar színpa-
don, addig fia, Jan Aleksander Fredro másodvo-
nalbeli darabjai hatalmas sikert arattak a múlt
századi Magyarországon. Pályi e félreértések
okát a két színházi hagyomány különbségeiben
látja. Míg a lengyel drámai és színházi tradíció
legfontosabb vonása a folyamatosság, addig a
magyar színháztörténetben „csupán önálló kez-
deményezések vannak, folytonos tabula rasa,
ami vagy merev tagadás, vagy nem is vesz tudo-
mást az előzményekről".

Ezeket a félreértelmezéseket, értetlenségeket
korrigálhatja egy olyan átfogó mű, mint Pályi
András válogatása.

Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1998

és a nézőket. Fotók, visszaemlékezések és kriti-
kák az elmúlt majd' száz évről ebben is, illusztrá-
landó Gajdó Tamás könyvindító és a színház
különböző korszakait bemutató színháztörténeti
írásait. Korniss Péter fotói külön fejezetként, év-
szám és kommentár nélkül teszik ugyanezt, és
egyben bevezetik a színházépületről szóló részt,
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