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Kezdődhet a játék

Lee Simonson tanulmánykötete

Nagy késéssel jutott el ismét hozzánk egy
kiváló színházi könyv: harminchét évvel meg-
írása és egy esztendővel a szerző 79 éves korában
bekövetkezett elhunyta után végre magyar
nyelven is hozzáférhető az amerikai haladó szín-
házi törekvések egyik kiemelkedő reprezentán-
sának, a tervezőművész-színházigazgató-szín-
háztudós Lee Simonsonnak összefoglaló könyve„

A díszlet művészete - ígéri szerényen a két
kötetben közreadott, a magyar kiadásában vala-
melyest lerövidített mű alcíme, noha ennél jóval
többet, átfogóbbat ad a szerző: egy gazdag ta-
pasztalatú, ízig-vérig színházi ember szenvedélyes
állásfoglalását a modern színjátszás kérdéseiben,
és a lenyűgöző tárgyi tudással rendelkező
színháztörténész magvas és új szempontokkal teli
áttekintését a mai színpadi kultúra gyakorlati
hagyományairól.

Lee Simonson egész életében a színházművé-
szet egységét szolgálja: példamutató művészi
alázattal hirdeti a díszlettervezői alkotómunka
alárendelését a színház közös törekvéseinek.
Baker professzor nevezetes Harvard egyetemi
színházi szemináriumának elvégzése után festő-

művészi tanulmányokat folytat Európában, s
onnan 1912-ben hazatérve Amerikába, a
Washington Square Players művész-színház
együttes, majd megalakulásától a Theatre Guild

javára kamatoztatja képességeit és tudását. (A
Theatre Guild a legigényesebb amerikai művész-
színház, amely Eugene O'Neill és a kialakuló
amerikai realista drámaírónemzedék művei
mellett a haladó európai dráma számos érdekes
képviselőjének biztosított színpadot.) Simonson
nemcsak díszlettervezéseivel vált sokszor szinte
egyenrangú társává az igényes szerzők sikeré-
nek, hanem, mint a Guild színház egyik társ-
igazgatója, 1919-1940-ig szinte motorja volt
ennek a rokonszenves színházi vállalkozásnak.
Könyvében így vall arról az eltéphetetlen kap-
csolatról, amely őt egész alkotó tevékenysége
során a nagy drámaírók alkotásaihoz fűzte:
„Amennyire saját munkásságomat objektíven
megítélhetem, úgy vélem, hogy legjobb alkotásaim
költői sugallattól áthatott drámákhoz készültek -
Goethe, Shakespeare, Claudel, Toller, Werfel és
O'Neill műveihez. Ha felkérnének, járuljak hozzá
valamivel a mai amerikai díszlettervezés
antológiájához, és én munkáim közül azokat a
díszleteket választanám ki, amelyek drámai-költői
szempontból jelentős művekhez készültek, automa-
tikusan legfontosabb díszleteimet soroltam volna
fel, még akkor is, ha nem színpadi, hanem kizáró-
lag esztétikai-grafikai értékeik alapján ítélnék meg
őket."

Ez a megnyerő szerénység hatja át Simonson
könyvének egészét, anélkül, hogy egy percig is
úgy éreznők: eltúlozza az irodalom jelentőségét a
színházban. Simonson nagyon is jól tudta,
mennyit lendíthet egy irodalmilag nem örök-életű
színpadi művön is a jó díszlet - számunkra
érdekes magyar példával, a Liliommal illusztrálja
állítását - de az igazsághoz híven leszögezi, hogy
a szerencsés díszletkép önmagában nem záloga a
sikernek: e közkedvelt, de távolról sem
vitathatatlan értékű Molnár-darab a színészek
nagyszerű együttesének köszönhette amerikai
sikerét.

Simonson abban a korban tesz hitet a dráma
stílusmeghatározó színpadi szerepe mellett,
amikor a díszlet és a világítás új technikai lehe-
tőségei, a színházépítés új formái egy soha nem
látott színházi megújulás előfutárainak tűnnek, a
teoretikusok írják már az „Új Színház" szcenikai
ihletésű utópiáit. A Kezdődhet a játék elvi
állásfoglalás és szenvedélyes személyes vita
mindenfajta dogma, stíluskényszerítő beskatu-
lyázás ellen. A gyakorlati színházi ember fordul
szembe elsősorban Gordon Craig íróasztal mellett



született, gyakorta változó és egymásnak is
ellentmondó „új" színházi teóriáival. Kidolgozott
elvi válasz mellett a vitapartner színpad-képei
megvalósíthatatlanságának gyakorlati bi-
zonyítékait is felsorakoztatja a szenvedélyes és
máig roppant érdekes disputában.

Lee Simonson könyve a realizmus és roman-
tika színpadi problémáit elemezve megkövesedett
nézeteket semmisít meg a tapasztalati valóság
dialektikájával: kora drámatermését és
színházművészetét gazdag gyakorlati példatárral
elemezve kimutatja, mennyire nincs már egységes
korstílus, sőt nincs stílusegység egyetlen drámaíró
életművében sem a 19-20. század amerikai és
európai színházában. Ennek következtében
Simonson sem tervezői életművében, sem
elméletében nem válik egyetlen színpadi-
képzőművészeti irányzat feltétlen követőjévé.
Megvalósított díszletelgondolásai és elméleti ok-
fejtései a realista színpadképtől az expresszio-
nista, konstruktivista, stilizált megoldásokig a kor
minden ismert stílusát a művek követelményei
szerint ítélik meg.

Simonson érdeklődése messze túllép a köz-
vetlen szcenikai problémákon. Könyve más he-
lyén a kortársi dráma kiteljesedésének korlátait
elemezve a mai drámai nyelv elszürkülésében véli
a döntő okot felfedezni. Megragadó példa-ként
Hamlet monológjait oldja fel mai hétköz-napi
nyelven. Ugyanilyen figyelmet szentel színház és
közönség kapcsolatának kora Amerikájában.

A Kezdődhet a játék nagyobb része a „Mítoszok
az elveszett tisztaságról" gyűjtőcímmel
összefoglalt színháztörténeti visszapillantás. Lee
Simonson megnyerő elevenséggel idézi fel a
régmúlt korok színpadainak „kulisszatitkait" -
cáfolhatatlan és jórészt ismeretlen egykorú
dokumentumok segítségével rombolva szét sok
megkövesedett színháztörténeti balhiedelmet. A
lebilincselően szellemes stílusban írott szak-
könyvben a szerző arra is kitér, hogy az újságok
szenzációs főcímein nevelkedett amerikai kö-
zönségnek még a tudományos művek írói is
kénytelenek kegyeit keresni - legalább hangzatos
fejezetcímekkel. „Úgy éreztem, e példát bölcs
dolog folytatni - teszi hozzá. - Ezért alfejezeteim-
nek a lehető legfestőibb és legingerlőbb címet ad-
tam."

A lényeg a valóban megragadó címek mögött
mindig valami izgalmas, eleven színházi kérdés
korhű megközelítése - legyen az a maszk elsőd-
legesen hangerősítő hatása a görög színpadon; az
1913-ban felfedezett pontos ügyelőpéldány
alapján rekonstruált francia misztériumjáték

rendezői és technikai leleményeinek színházi
ember számára máig tanulságos ismertetése; a
színpadi gépezetek és trükkök fejlődéstörténete
vagy a reneszánsz festészet diadalmasan fel-
fedezett perspektíva-törvényszerűségeinek szín-
padi alkalmazása. Elismeréssel szól a modern
színház két nagy megújítójának tevékenységé-ről:
Sztanyiszlavszkij színészirányító zsenijéről és
Appia felfedezéséről: a színpadi térhatás
szolgálatába állított világítási effektusok forra-
dalmi újításáról.

Simonson könyve nem precíz rendbe szer-
kesztett kiskáté, olvasókönyv vagy példatár
szakemberek vagy színházbarát laikusok számára.
A színházzal kapcsolatos élmények és
gondolatok, tapasztalati és olvasott felfedezések
áradó gazdagságát nem is törekszik valamiféle
tanáros, pedáns rendszerbe hajlítani. Igy a tör-
téneti visszapillantás és Appia mába nyúló nagy
felfedezésének köszöntése után önkéntelenül
visszatér a jelenbe, a gyakorlat hozta színházi
problémák és a könyv elején kezdett szenvedélyes
vita folytatására. De most már a színház-történet
eleven folyamata adja az érveket, minden olvasó
számára megközelíthető világos logikával.

Hálásan kell fogadnunk, hogy ha hosszú ké-
séssel is, de hozzáférhetünk ehhez a tartalmas és
fontos szakkönyvhöz, Szántó Judit és Harsányi
Zsuzsa korrekt és egyöntetű társfordításában. Nem
lehet eléggé sajnálkozni azonban azon, hogy a
kiadványsorozat lehetőségeiből fakadóan az
illusztrációk száma és kivitele ennyire szegényes
maradt. E szépséghiba ellenére a Kezdődhet a
játék mind a színházi szak-emberek, mind a
színház kérdései iránt érdeklődő nagyközönség
számára hasznos és élvezetes olvasmány.

A Korszerű színház 96., 97. kötete.
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