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 KÖNYVEK

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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Szegő György építészeti és város-
történeti értekezését.

„A cselédeknek és a házalóknak
tábla jelzi, hogy tilos használniuk a
díszes vasráccsal burkolt lift köré
tekeredő főlépcsőt" - mondja Szegő a
húszas évekről, és tessék, Korniss
egyik képén ott a tábla, ráadásul egy
másik, „Somló, Tolnai, Benkő" fel-iratú
tábla alatt, amely úgymond képes
bizonyíték Gajdó írásához.

A Vígszínház-album a folytonos-
ságról szólt, egyetlen legendás tár-
sulat nagyjairól, amelynek élén a
Vígszínház rendezői váltották egy-
mást. Az épület három évvel ezelőtti
felújítása után - mi sem természete-
sebb - minden maradt a régiben. A
Tháliában viszont a felújítás után -
tudjuk - a színház nevén kívül sem-mi
sem maradt a régi: társulat és
repertoár nélküli befogadó színház
lett. De a szerzők nem csak ezért
beszélnek a színházépület, nem pedig
a színház és egyetlen társulat
múltjáról. A Nagymező utca 22-24.
története ugyanis másról sem szól,
mint különböző színházak igazga-
tóinak tündökléséről és bukásáról,
hatalmi és pozícióharcokról, az épület
bezárásáról és újranyitásáról, újabb és
újabb társulatok beköltözéséről. A
Nagymező utcai épület annyi
társulatnak adott már - ha csak rövid
ideig is - otthont, hogy
amire Gajdó Tamás szépen sorjában
számba veszi valamennyit, cikkeiből
nagy vonalakban össze is áll a XX. századi
magyar színház története. Kerek, egész és
hallatlanul érdekes. Kell ennél több a
színházszeretőknek? Igen: Korniss Péter képei
a régi és még régebbi Tháliáról fel-tétlenül.

A harmadik nagy fejezet, Szegő Györgyé, a
Nagymező utca 22-24. alatti színházépületről
szól. A könyvnek szándékolt célja, hogy a Thália-
házról mint épületről is szóljon, és ebbe a kon-
cepcióba valóban beleilleszthető Szegő György
tanulmánya. Az is belefér, hogy hogyan fejlődött
a Thália szűkebb környezete, a Nagymező utca,
tágabb környezete, a Terézváros, és még tágabb
környezete, Pest a XIX. század végén.
Csakhogy azt, aki belelapoz a könyvbe, és
megveszi, mert ott látja Kabos Gyula, Somlay
Artúr, Ruttkai Éva, Feleki Kamill vagy Törőcsik
Mari fényképét, nem biztos, hogy érdekli a
városépítészet és „a ne-gyed történelmi és
szociográfiai puzzle-ja", ahogy Szegő György
mondja. Talán még az sem, hogy hogyan
szorultak ki a polgárosodó Teréz-városból a
zug- és vadkereskedők, állatidomárok és
tűznyelők, és hogyan vált a Nagymező utca

környéke a kávéházak, mulatók, színházak, mo-
zik és múzeumok negyedévé. Elvárható egyálta-
lán a színházi közönségtől, hogy tudja, mit jelent
a centrális hierarchia, az öttengelyes portál meg a
kiugró előtető?

A korszak, amellyel Szegő György a könyv
utolsó harmadában a leghosszabban foglalkozik,
majdnem egy évszázaddal megelőzi Gajdó
könyvnyitó fejezetének időbeli kezdőpontját:
Wabitsch Lujza „Télikert" mulatójának megnyi-
tását a Nagymező utca 22-24. alatt. Előbb-utóbb
persze Szegő is elér az 1910-es évekig, és innen-
től fogva végigköveti ő is az épület sorsát-annak
fényében, hogy mi történt körülötte az „amerikai
Budapesten", hogyan épültek meg sorra a szín-
házak és kávéházak a „pesti Broadwayn" és a
paloták a mai Andrássy úton. Részletesen leírja,
hogy milyen is volt maga az épület az adott
korokban. Az, hogy ugyanabban a korszakban mi
történt a színházon kívül és az adott társulaton
belül, logikailag azért mégiscsak összetartozna.
Így viszont, miután Gajdó Tamás elvezetett ben-
nünket a mába, írta '90-es évek viharos igazga-
tóváltásairól, a Szegő-fejezel elején, ötven oldallal
a könyv vége előtt egy váratlan fordulattal az

1790-es évek Pestjén találjuk ma-
gunkat. Es talán még ez a nagy idő-
beli visszaugrás sem lenne zavaró, ha
nem lenne akkora a hangulati
különbség a képzeletünkben meg-
elevenedő színházi előadások, az in-
dulatokat kiváltó, emberek, színházak
sorsát megfordító színházi-politikai
döntések és az „öntöttvas-, vasbeton-
és acélvázszerkezetek" között, az
ünnepelt sztárok fényképei és az
épületalaprajzok, homlokzati tervek, de
még az élettelen plakátok között is.
Szegő mintha nem új fejezetet, hanem
új - más szem-pontból egyébként
nagyon érdekes - könyvet kezdene.

Egy biztos: az igazán izgalmas
színháztörténeti csemegéket Gajdó
Tamás kínálja.

Gondolták volna, hogy innen, a
Nagymező utca 22-24-ből indult hódító
útjára a Lila akác és az Egy szerelem
három éjszakája, itt zajlott le az első
magyarországi musical-bemutató, és itt
került elsőként mű-sorra a West Side
Story is? Hogy Psota Irén itt játszotta a
Hello, Dolly! címszerepét, Tolnay Klári
az Éjjeli menedékhely Natasáját és
Domján Edit Pollyt a Koldusoperában?
Hogy az „ős-Tháliában", a tízes évek
Téli-kertjében még táncosnők,
kötéltáncosok, állatidomárok és
zsonglőrök szórakoztatták a
közönséget? „En-
nél sikerültebb úri szórakozóhely kevés

van a
kontinensen" - írta '13-ban a házról a

Pesti
Napló.

A Tanácsköztársaság után aztán kabaré lett a
Télikertből, majd 1920-ban - hála a Radius Film-
ipari Részvénytársaságnak- mozi és prózai szín-
ház egyszerre. Renaissance Színház, később
csak Radius Filmszínház. '44 októberében a -
bombatalálat miatt hajléktalanná vált - Vígszín-
ház költözött ide. Itt játszott a társulat, amikor
Jób Dánielt eltávolították a színház éléről, és
államosították a Vígszínházat. '49-ben itt hozták
létre az ifjúság nevelését célzó Ifjúsági Színházat,
amely aztán '54-től Petőfi Színház néven,
felnőttszínházként működött tovább ugyanitt.
Újabb érdekesség, hogy az első évadban az Ifjú-
sági Színház dramaturgja volt Örkény István.

A Petőfi Színház propagandisztikus bemutatói
egy idő után érdektelenné váltak, és a helyén
hamarosan új, zenés színházat alapítottak - szin-
tén Petőfi Színház néven. Művészeti vezetője
Szinetár Miklós, zenei vezetője Petrovics Emil
lett. Bemutatták a Szivárványvölgyet, az első ma-
gyarországi musicalt. '62-ben életveszélyessé
vált az épület, a színházat bezárták. A '64-es évad



SUMMARY
elején az otthontalanná vált Nemzeti Színház jött
ide. Amikor továbbköltöztek a Hevesi Sándor
térre, a Fővárosi Operettszínházé lett a
Nagymező utcai épület. '67-től Vámos László a
főrendező, és bemutatják a West Side Storyt.
Elindul a két zenés műfaj, az operett és a
musical véget nem érő küzdelme.

'71-ben kezdődik az a korszak, amelyre már a
fiatalabb generáció is emlékezhet. A színházat
most hívják először Tháliának, és két évtizedig
ugyanezen a néven, ugyanazzal a társulattal és
ugyanazzal a vezetéssel működik. Egészen '90-ig
Kazimir Károly a művészeti vezető. „Kazimir nép-
művelő színháza... a huszadik századi
színház-művészet egyik sajátos alkotóműhelye,
ahol is-meretlen szellemi kalandok felé csábítják
a nézőket" - írja Bános Tibor a kezdeti
időszakról.

Amikor Gajdó 1990-hez, a - Kazimir megüre-
sedett igazgatói székére kiírt - pályázathoz ér,
műfajt vált: írásai ettől kezdve inkább tényfeltáró
írások a színház körüli hatalmi harcokról, mint-
sem elemző írások az előadásokról. Mikó István-
féle Arizona Színház, Törőcsik Mari-féle Művész
Színház. „Nem értett a színházigazgatáshoz,
mondták. Bizonyára így volt. Ő csupán a minő-
ségi színházhoz értett, és ehhez keresett part-
nereket" - idézi Koltai Tamást. Schwajda György
mint művészeti igazgató, Taub János mint
művészeti vezető. Koldusopera, Üvöltő
szelek, Vízkereszt, Godot és Vasziljev ren-

dezése, A nagybácsi álma... Utolsóként

Csiszár Imre Tháliája. Rozsdatemető,
Tartuffe, Figaro válik, Egerek és emberek...

Sok-sok kép az előadásokról, a történeti
részek után idézetek a kritikákból - az ob-
jektivitást sohasem sértő válogatásban. A
régi idézetek mint kuriózumok: hogy érezte
magát Molnár Ferenc, Balázs Béla, Kosz-
tolányi Dezső az orfeumban? Krúdy a
Renaissance Színház Lila ákác-előadásá-
ról ír: ,,A színdarabot valóban a legstíluso-
sabb utcában játsszák... egy dalnyi távolra
a valamikori Casinótól... ahol a Tóth Mancik
húsvéti rózsavizében fürösztötték meg dúlt
arcukat a szegény fiatalemberek...".

A közönségcsalogató érdekességek és a
történeti elemzés mellett fontos Gajdó
írásaiban az is, hogy felveti és szinte ész-
revétlenül nyomon követi a mai színházi
helyzetet is jellemző tendenciákat és prob

lémákat: a színházi profil, a társulatiság, a
szín-házi struktúra, a mindenkori politikától való
függés, a Nemzeti Színház, a Pesti Broadway-
koncepció, a színházi műhelyek, a
művészszínházak és a színházfinanszírozás
problémáit.

'96-ban a Fővárosi Önkormányzat úgy dön-
tött, hogy a Tháliát befogadó színházzá alakítja.
A történet itt megszakad. Azóta tudjuk már, hogy
az utolsó tháliabeli társulat története a Paulay
Ede utca 35. alatt folytatódik: az Új Színház fo-
gadta be őket, ahol viszont az előző évad végén
egy másik társulat lett hajléktalanná. Véget nem
érő folyamat?

A könyv arról sem beszél, hogy mi történik a
Tháliában '96 óta. Nem is kell: oda lehet menni,
meg lehet nézni. Hogy minden rendben, annak
ez a könyv is bizonyítéka. Irigylésre méltó hely-
zet, ha egy színházigazgató (jelen esetben Me-
gyeri László) könyvet írathat a színházáról -
minden különösebb apropó, évforduló nélkül -
pusztán azért, mert - ahogy az ajánlásban írja -
„Ennek a háznak lelke van... Sokat látott, sokat
tud, és bölcsen magasodik fölénk... Történeté-
ben nyomon követhetők a század kultúrájának, a
város épülésének korszakai; sorsa lenyomat."

Thália Színház, 1998

We commemorate the decease of Jerzy
Grotowski, the epoch-making Polish director by
publishing the Hungarian text of an obituary by
Ludwik Flaszen, one of Grotowski's closest
collaborators, and excerpts of an essay by
Zbigniew Osiński, introducing the principal
phases of the artist's progress.

We were counted out is the telling title of Judit
Csáki's conversation with actor-manager András
Bálint, appointed by the previous government
managing director of the projected National
Theatre and compelled to resign after the new
one arbitrarily changed the plans.

Reviews of the month are by Sándor Joób
and Balázs Urbán who saw for us the same
play, Schiller's The Brigands, the first at Zala-
egerszeg, the second at the Budapest Chamber
Theatre, furthermore by György Karsai, Sándor
Lajos and István Sándor L., analyzing
productions, respectively, of Euripides's Alkestis
(Hungarian State Theatre Tamási Áron of
Sepsiszentgyörgy/Sfintul Gheorghe, Roumania),
Carlo Goldoni's Squabbles in Chioggia, a
production by Budapest director Eszter Novák at
the Hungarian speaking Tompa Mik-lós
Company of the National Theatre of Ma-
rosvásárhely/Tirgu Mures (Roumania) and finally
a personal version of Tchekhov's The Cherry
Orchard by a fringe company called the Moving
House Association.

Editor Tamás Koltai remembers the per-
sonality and the career of actor Ottó Szabó,
recently deceased at the age of 72.

This time we offer two insights into world
theatre. Following the publication in our previous
issue, we bring another essay by Peter Brook,
this time the text of a Berlin lecture on
Shakespeare; and Zoltán Imre analyzes the
reasons for the legendary success of Agatha
Christie's The Mousetrap, on show in London
since 1952.

Books reviewed this month are Cobblers and
the Dummy, a collection of thirty years' Polish-

related writings of András Pályi and lnvestigation
of a Theatre by Tamás Gajdó, György Szegő and
Péter Korniss, an illustrated volume retracing
the history and vicissitudes of Budapest's Thália
Theatre, as the building is presently called. The
two books were read by Fanni Nánay,
respectively Tamara Török.

Playtext of the month is The Feast of the
Whispering Copses by Czech author Alex Koe-
nigsmark.

Zygmund Samosiuk: Az állhatatos herceg (1965)
A közelmúltban elhunyt Jerzy Grotowski egyik legjelentősebb rendezése volt Az állhatatos
herceg. A wroclawi Laboratórium Színházelőadásában a címszerepet Grotowski ,,alapszínésze",
Ryszard Cieslak játszotta.


