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Thália könyvtár

Csaknem 200 kötet jelent meg a Népmű-
velési Propaganda Iroda gondozásában a
Színjátszók kiskönyvtára sorozatban.
Ezekben a kötetekben elsősorban az ama-
tőr színjátszó csoportoknak szánt dara-
bokat gyűjtötték egybe, de mivel a sorozat
alapelve az irodalmi érték elsődlegessége,
így ezek a kötetek általánosabb ér-
telemben vett olvasói igényt is kielégít-
hettek.

A Népművelési Propaganda Iroda új
könyvsorozatot indított Thália Könyv-tár
címmel. A sorozat fő célja: olyan művek
publikálása, amelyek a legszélesebb
olvasótábor drámatörténeti érdeklődését,
tájékozódását szolgálják. Így máshol már
közreadott, hozzáférhető darabok
újrakiadása mellett főleg új művek, ritka-
ságok megjelentetése a sorozat feladata.

Próba nélkül

Az első kötet a XX. század első három
évtizedében keletkezett, s nálunk nem
játszott, és kiadatlan művek közül válo-
gatott öt drámát tartalmaz. Az öt dráma: G.
B. Shaw: A nőcsábász, Gorkij: Jakov
Bogomolov, Georg Kaiser: A calais-i.
polgárok, Ramon del Valle-Inclán : Csi-
pisz hadnagy szarvai, és Brecht Moličre
átirata, a Don Juan.

Mind témájukban-tartalmukban, mind
formai megoldásukban eltérőek ezek a
darabok, s csak a már említett szempontok
alapján kerültek egyetlen kötetbe.

Shaw alkalmi komédiája az „ibseniz-
rnus" bírálata, s a női. egyenjogúságért
küzdő Ibsen diadala; Gorkij félbemaradt
darabja nem több, mint csehovi
hangulatkép; Kaiserdrámája - az 1914-es
világháborút közvetlenül megelőzően - a
nacionalizmus értékpusztító hatását bemu-
tató, az emberi értékek meg_ őrzését köve-
telő vitairat; Valle-Inclán tragikus farce-a
népi játék az embert viszonyok moz-
díthatatlanságáról; Brecht átirata pedig

Moliére szövegét szinte változatlanul
megtartva - brechtizált Moličre, azaz pél-
dázat az elnyomó osztályok elleni harcról.

A művek szerzőjük nem a legjava ter-
méséből valók, így részben érthető, hogy
nem adták ki őket magyarul, s nem is
játszották színpadjainkon. Mégis, ahogy

Nagy Péter a kötet előszavában írja:
.. mint minden igazi dráma, ezek is

szinte kivétel nélkül nem arra várnak,
hogy könyvben olvassák és olvasva ele-
mezzék őket, hanem hogy életire keljenek a
színpadon. Talán e kötet megjelenése
hozzásegítheti őket, hogy e vágyott élet
beléjük ömöljön, s ezáltal az 5 gondolataik
a mi életünket is gazdagíthassák."

Porond

A sorozat második kötete három mai
magyar szerző eddig nem játszott művét
tartalmazza.

Salamon Pál Állomás című darabja
1944-ben játszódik, s az emberek kritikus
történelmi szituációban tanúsított
magatartását vizsgálja, azt, hogy kivon-
hatja-e valaki magát az eseményekből,
felmentést adhat-e a bűnösség, a bűnré-
szesség alól a cselekvéstől való tartózko-
dás. A probléma parabolikus megközelí-
tése, túl általános megfogalmazása, a fi-
gurák számos előképpel való hasonlósága,
a szöveg pongyolasága, közhelyessége
miatta mű nem lép túl a tisztes közép-
szerűségen.

Gosztonyi Jánosnak a kötet címadó
műve hálás témát tárgyal: a művészvilág
belső életét, az érvényesülés buktatóit, a
karrier tehetségen túl levő összetevőit.
Farkas-erkölcsű világot mutat be a szerző,
remek figurákat vonultat fel, s a történet
némi áttétellel általánosabb érvé-nyű is,
mint a szűken vett művészsztori. Ám a
darab túlbeszélt, túlbonyolított. A sok
kedves, hercig társulati epizód, családi,
féltékenységi jelenet széttöredezetté teszi
a művet, s összhatásában gyengíti az
alapgondolatot.

Dévényi Róbert Kibúvó c' mű drámá-
jának főszereplője „nehéz ember". Fel-
találó, akit „fönn és lenn" gáncsolnak, aki
tudományos céljai érdesében nem mindig
tartja be a törvényes utakat, s ezért
tanítani „száműzik", akit azonban nem
lehet félreállítani, külföldi kiküldetéssel
lekenyerezni. Tehát érdekes köz-ponti hős
lehetne, olyan, aki körül köz-életünk
számos kényes kérdése bemutat-ható.
Ennek a főszereplőnek azonban
magánéleti problémái is vannak - a dra-
maturgia klasszikus szabályai szerint s a
magánélet túlteng a közéletisgen. A fiatal
sógornő dörgölőzése, a primitív, ala-
csonyabb társadalmi rétegből való vas-
utasnőhöz fűződő viszony, a feleség fél-
tékenysége uralja a művet, s már-már
mellékessé válik a feltaláló közéleti
problémája.

A sorozat első kötetei két szerkesztési
irányt jeleznek. h é t jól hasznosítható,
figyelemfelhívó; orientáló lehetőséget.
Olyat, amit a továbbiakban. következe-
tesen, átgondoltan ki lehet teljesíteni, sőt
újabbakkal bővíteni is.

Végül egy hegjegyzés: a sorozat a
Népművelési Propaganda Iroda sokszo-
rosító üzemében készül, z-3 ezres pél-
dányban. A kötetek kivitele, fűzése, bo-
rítása sok kívánnivalót hagy maga után.
Ahhoz, hogy ezek ne csak füzetecskék,
hanem valóban a drámairodalom olvasó-
közönségének szánt könyvek legyenek,
nemcsak a tartalommal, a kivitellel is job-
ban és többet kell törődni.
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E számunk szerzői:

BALÓ JÚLIA újságíró, a Filur-Színház-
Muzsika munkatársa

BOGÁCSI ERZSÉBET egyetemi hallgató
BREUER JÁNOS zenekritikus, a Magyar

Zene szerkesztője

FEKETE MARIA jelmeztervező
FÖLDES ANNA újságíró, az irodalom-

tudományok kandidátusa, a Nők lapja
rovatvezetője

GÁBOR ISTVÁN újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

MOLNÁR GÁL PETER újságíró a Nép-
szabadság munkatársa

MOLNÁR ISTVÁN a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetem Szláv Filológiai
fanszékének munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel
munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PETERDI NAGY LÁSZLÓ az irodalom-
tudományuk kandidátusa, a Magyar Szín-
házi Intézet főmunkatársa

POR ANNA irodalomtörténész, táncesztéta
RÉVY ESZTER a József Attila Színház
rendezőasszisztense
SAÁD KATALIN a kaposvári Csiky Ger-

gely Színház rendezőasszisztense

SCHMIDT JÁNOS a Fővárosi Tanács mű-
szaki csoportjának vezetője

SZÁNTÓ ERIKA a Magvar Televízió
dramaturgja

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg
SZŰCS MIKLÓS újságíró, a Színházművé-

szeti Szövetség munkatársa


