
ZAPPE LÁSZLÓ

KOZINCEV ÉS A SZÍNHÁZ
Kinovedcseszkije zapiszki (Filmtudomá-

nyi Jegyzetek) című moszkvai folyóirat
hetedik számát teljes egészében az ex-
centrikus mozgalomnak, azaz a FEKSZ-
nek szentelte. A húszas évek elejének ez

a jellegzetes avantgardista csoportosulása fő-
képp filmes eredményeivel hívta fel magára a fi-
gyelmet, vezéralakjai Grigorij Kozincev és Le-
onyid Trauberg voltak. A húszas évek elejének
szovjet kulturális életét keresztül-kasul bejáró
összeállításból kiderül, hogy az excentrikusok,
főképp Kozincev, jelentős színpadi tevékenysé-
get is folytattak. Kozincev hagyatékában hat
színpadi mű szövege maradt fenn, s manifesztu-
mukat is mint „Az excentrikus színház
kiáltványát" fogalmazták meg az 1921. december
5-én a Volnaja Komédia (Szabad Komédia)
színház-ban tartott vitához. Ez utóbbiból
korábban csak részletek jelentek meg, a
folyóirat a gépelt eredeti alapján közli a
szöveget.

Kozincev és Trauberg darabját, „A FEKSZ
amerikai mutatványát" a cenzúrázott példány
nyomán közlik, amelyen ceruzás húzások látha-
tók. Ennek ellenére a Szvobodnij tyeatr (Szabad
Színház) excentrikus péntekjén, 1922. decem-
ber 29-én, húzások nélkül mutatták be.

Az excentrikus színház kiáltványa

5 december 5 5
december 5 5
december 5

NO LÁM CSAK:
- feltámad a Művészeti Akadémia. A lenyalt
vásznak művészei ünnepelnek: megszabadul-
nak a futurista Punyin1 igájától. Táncolnak.
 visszatérnek óljaikba a Művészet Világa na-
poscsibéi a lakáshivatal engedélye nélkül. A pa-
pácskáikkal együtt.
 agyoncsapják Moszkvában az OSZFSZK I.
Színházát.'
 cégtáblákat függesztenek ki - „tánc, kakaó,
büfé, kabaré" (a vezetőség hatáskörében) - két
előadás.'
- feltámadnak az AK-hullák.4 Bérletek.
Ötvenéves évfordulót ünnepelnek. A zongoránál

Dulov.5 TEHÁT
 feléledtek. Ráülnek az évszázados tradíciók
éjjeliedényeire. Örvendeznek.

5 december 5

TI MIND
tompa izgalomban lógtatok az akadémizmus és a
kontárkodás kiszolgált prófétáinak szakállán.

TI MIND
méltó újításnak vélitek:
a Nagy Drámai Színház fényűző kacatját, a Népi
Komédia Színház érdes hűtővályúját (öt kötet
hagyományos filológia következménye), a Lope
de Vegából, Potapenkóból és Rostand-ból ke-
vert zagyvalékot a Pétervári Drámai Színházban,

a Peredvizsnyik Gajdeburov6 elaggott csehovi
tüsszentéseit, a klasszikusok összes műveit (a
Nyiva mellékleteként) Mgebrov7 színházában
stb.

5 december 5
5 december 5

Először!
EXCENTRIZMUS!

5 december 5
az „excentrikusok depójából" kibocsátották az
első mozdonyt.
Öt füttyszót adunk le:
1.A színésznek. - El az emóciótól a géphez, el

a felindulástól a trükkhöz. A technika, a cir-
kusz, a pszichológia, a tótágas.

2.A rendezőnek. - A kitalálás maximuma, a ta-
lálékonyság rekordja, a ritmus emelvénye.

3.A drámaírónak. - A trükkök kocsikapcsolója.
4.A díszlettervezőnek. - Ugrándozó dekoráció

(jó éjt, Alekszandr Nyikolajevics8).
5.A teoretikusnak. - Kozma Prutkov nyomán:

dugaszold be a szökőkutad!

MIT CSINÁLUNK MI:
MI megsemmisítjük a színházban a történet ro-
hadt fogalmát. MI széttépjük az előadás egysé-
ges ritmusát. MI egyetlen előadásban
összekeverjük az operát a cirkusszal, a drámát
az operettel, a mozit a varietével. Ml büszkén
nevezzük magunkat a „ROSSZ ÍZLÉS
SZÍNHÁZÁNAK". Pinkerton nekünk meggyőzőbb
Arisztotelésznél. MI fejbecsapjuk a közönséget
hajmeresztő trükkjeinkkel. MI üdvözletünket
küldjük Marinetti nagypapánknak és munkához
látunk

5 december 5
5 december 5

Ml KIHIRDETJÜK MINDENKI
MOZGÓSÍTÁSÁT!

Mindenkiét, akinek vidám horkantása kíséri a
modern színházat.

MINDENKINEK! MINDENKINEK! MINDENKI-
NEK!
és emlékezzetek, az amerikai Mark Twain
mondta: „Jobb fiatal kiskutyának lenni, mint öreg
paradicsommadárnak:!" 9

5 december 5
Grigorij Kozincev
Georgij Krizsanovszkij
Leonyid Trauberg

Az „excentrikus színház" előadásai a Vígopera
helyiségében lesznek (Italjanszkaja 13.).

A FEKSZ AMERIKAI MUTATVÁNYA
Szerző: Ka Te10

Szereplők:
Konferanszié I.
Néger II. Minősítő Bizottsági Tag
Szultán III.
Szmenovehista11 I.
A Szolgája II ARA12 képviselő

Étolie Bizományos
Csimpánz Asszony, kutya

Bicikli

Első jelenet

Konferanszié

KONFERANSZIÉ. Óra. Rendelés. Az Excentri-
kus Színháznak a Szabadtól. A publikum
mulattatása harminc percen át. Harminc perc
a frissítő ostobaság zuhatagában. Harminc
perc gyógyító excentrizmus. Boksz, mozi, cir-
kusz, music-hall, paródia, tánc, guignol, revü -
mindez harminc perc alatt. Kizárólagosan!
Egyetemesen! Extravagánsan!

Második jelenet

Szultán

SZULTÁN Tizennyolc hárem, ezer janicsár, milli-
árd nargilé, száz adag sörbet, a próféta zöld
zászlaja, harminchárom eunuch! Mindez volt,
most fityisz van. A nemzetgyűlés felfalta. Osz-
mán, te már nem vagy padisah, csak öszvér!
Semmilyen orientáció nem segít többé. És a
legfőbb: elveszett az odaliszkom, a magántu-
lajdonom, és nincs többé Angora.13 Aki meg-
találja, megkapja az utolsó font mazsolát.

Harmadik jelenet

Néger

NÉGER Jim Peers New Yorkból. Jim Peers
technikumot végzett, Jim Peers mérnök. Tíz
év üzemben, tizenöt perc szabadidő. Tizenöt
perc családi kényelem. Nő kéne! Jim Peers
kap mennyasszony ARA-tól. Meg kell rendel-
ni. Halló! Százhuszonegy-százhuszonegy?
Jim Peers rádión akar mennyasszony. Jim
Peers várja a cég képviselőit.

Negyedik jelenet

Néger, I. és II. ARA-képviselő

I. ARA-KÉPVISELŐ (balról jön)
Shakespeare.
II. ARA-KÉPVISELŐ Byron.
NÉGER Jim Peers.
I. ARA-KÉPVISELŐ Ruha, élelem, család Ame-
rikából.

II.ARA-KÉPVISELŐ Garancia, diszkréció, ké-
nyelem.

I. ARA-KÉPVISELŐ Berlinben befizetik a
dollárt. Péterváron megkapják az árut.

II.ARA-KÉPVISELŐ Garancia! Diszkréció! Ké-
nyelem!

A
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NÉGER Asszony kéne. Kérem az árjegyzéket.
I. ARA-KÉPVISELŐ Kétezer-nyolcszáztizenhat

különféle élvezet tizennégy másodperc alatt!
A legfejletteb technika! La trés belle! Mlle Ale-
xandrine. FEKSZ. Petrográd.

II.ARA-KÉPVISELŐ Garancia! Diszkréció! Ké-
nyelem!

NÉGER Kétezer-nyolcszáztizenhat élvezet ti-
zennégy másodperc alatt! Hip! hip! hurrá! Jim
Peers nagyon akar. Jim Peers - Alexandrine.
Befizetem a foglalót.

I. ARA-KÉPVISELŐ Shakespeare.
II.ARA-KÉPVISELŐ Byron.

Ötödik jelenet

Konferanszié

KONFERANSZIÉ (behúzza a függönyt) Tizen-
hat másodperc alatt Berlinből. Orosz irodal-
márok! Külföldről! Hatalmas vita! A gyógyuló
egyház, avagy a női lélek a szakácsművészet
ítélőszéke előtt! Rend! Figyelem! (Vonat)

Hatodik jelenet

Szmenovehista

SZMENOVEHISTA Testvérek! Mit jelent az Út-
jelzők Kicserélése? Az Útjelzők Kicserélése
az, amikor az intelligentium... És mi az intelli-
gentium? Az intelligentium az... Kérek egy
adag salátát! Elvtárs-urak! Az események
előestéjén vagyunk. Egy Útjelzők Kicserélé-
se, két Előestén,14 és az egyház mintha élne.
A nőkérdés ugyancsak. A nőket korábban... A
nőket ma... Veszem magamnak a bátorságot,
hogy Lev Tolsztoj szavait idézzem. Egyszer
Jasznaja Poljanát jártam, és oly kellemes volt
nékem. A nap ragyogott, a madárkák énekel-
tek, és új cilinder volta fejemen. Megyek és lá-
tom: a nagy magasban apró madárka röpdös
ide-oda, oda-ide, mellettem meg egy kicsi, ki-
csi kerítésben áll egy ilyen nagy tehen. És arra
gondoltam: „Milyen rosszul van ez így! Ilyen
kicsi madárocska, és csak röpdös azt a nagy
térséget, és ilyen nagy tehen, ilyen kicsi kerí-
tésben áll!" És éppen csak végiggondoltam
ezt, amikor a kicsi madárocska hirtelen le-
ereszked, és az új cilinderemre helyez névje-
gyét!... Akkor arra gondoltam: „Istenem! Mi-
lyen igazságos ezen a világon minden! Mi lett
volna a cilinderemmel, ha a tehén repült vol-
na?" És még azt mondom: „Igazságos-e,
hogy az ilyen kicsi Kljucsnyikov15 röpködhet
egész Oroszországon, az ilyen nagy Előestén
pedig Berlinre ücsürög?" És még azt is gon-
doltam: „Mi lenne a proletariátus cilinderével,
ha az Útjelzők Kicserélése repülne!?" Mind-
ezen okok miatt magammal hoztam egy em-
lékművet, amelyet ezen a helyen fogok felállí-
tani.

Hetedik jelenet

Szmenovehista, a Szolgája, Étoile

SZOLGA Hü-ü! Ki a legszerencsétlenebb állat a
világon?

SZMENOVEHISTA Ki a legszerencsétlenebb ál-
lat a világon?

SZOLGA Igen.
SZMENOVEHISTA Ki a legszerencsétlenebb...

Tudom! A nagynéném!
SZOLGA Miért a nagynénéd?
SZMENOVEHISTA Meghalta magát.
SZOLGA A te nagynénéd állat?
SZMENOVEHISTA Hogy merészeled sértegetni
a nagynénémet?

SZOLGA Azt kérdem tőled, ki a
legszerencsétlenebb állat a világon?

SZMENOVEHISTA Ki a legszerencsétlenebb ál-
lat ? Ó!... Nem tudom.

SZOLGA A csacsi.
SZMENOVEHISTA Miért?
SZOLGA Egyetlen apja van, és az is szmenove-

hista. Ki háta legszerencsétlenebb állata vilá-
gon?

SZMENOVEHISTA Ki a legszerencsétlenebb ál-
lat? Ó!... Nem tudom.

SZOLGA Nem tudod?
SZMENOVEHISTA Nem.
SZOLGA A vakondok.
SZMENOVEHISTA Miért a vakondok? SZOLGA
Mert vak, és nem tudja olvasni az Előestént.

SZMENOVEHISTA Állítsd ide az emlékművet és
ne beszélj. Beszédet kell mondani az emlék-
mű leleplezése alkalmából. Lev Tolsztoj elv-
társ-úr! Te elhagytad. Te elhagytad... Mit ha-
gyott el?

SZOLGA A családját.
SZMENOVEHISTA Te elhagytad a családo-

dat... És most, tizenkét esztendő múltán ele-
venen élnek népünkben magasztos tanításaid
arról, hogyan javítsuk a magasztos cipőket.
Kedves szerkesztőségi kollégám! Te azt
mondtad... Mit mondott?

SZOLGA Élő holttest.
SZMENOVEHISTA Te azt mondtad, élő holt-

test!... És most, háromszáz esztendő múltán
mi is azt mondtuk: élő holttest.. bűnös, élő
egyház... Intelligentium. Osztályfeletti... Ké-
rek egy adag salátát! Leleplezzük a nagy Lev
Tolsztoj emlékművét...

SZOLGA Bobriscsev!
SZMENOVEHISTA Puskin.16

Nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik
jelenet

Pantomim

Étoile sanzont kezd énekelni. Bejön a Néger,

táncol rá, szerelmeskedik, magyarázkodik.
Étoile megsértődik, verekedni kezd vele (Boksz),
leüti őt. Bejön a csimpánz biciklin. Étoile lerán-
gatja, maga ül a helyére és elhajt. Csimpánz és
Néger táncolnak és isznak.

Tizenkettedik jelenet

Szultán, azután Szmenovehista és Szolga

SZULTÁN Őrizzenek téged a kabarébeli hurik,
ismeretlen gyaur! Azt írtad nekem, hogy ő itt
fog átmenni. Dédapám arzenáljából egyetlen
csapdám maradt. Mohamed segedelmével a
szökött odaliszk beleesik. Valaki jön. Rejtőz-
zünk el.

SZMENOVEHISTA Orosz intelligentium, menj a
magad történelmi útján, egy, kettő; egy, ket-
tő... hej!

SZOLGA Ó, álnok asszony! Hagy szorítsalak a
szívemre!

SZMENOVEHISTA Testvér elvtárs-úr! Az intelli-
gentium egyesülései és a teherfuvaros! Ba-
rátom! Testvérem!

SZULTÁN Szakállas öszvér! Te nem vagy a fe-
leségem, és én nem vagyok a testvéred.

SZMENOVEHISTA Úgy legyen! De egy az
anyánk...

SZULTÁN Akkor eridj belé!
SZMENOVEHISTA Elvtárs-úr! Segítek önt meg-

győzni önnek. Törökországnak ki kell
cserélnie az útjelzőket. Kereszt a Szent
Szófián. Csoportos feltámadás és eleven
mecset.

SZULTÁN Beszéded a saslikhoz hasonló... Pél-
dául nálunk is mullahok vannak, nálatok is
mullahok vannak...

SZMENOVEHISTA Ó, népek barátsága! Osztá-
lyok és állapotok különbsége nélkül! Ó, pro-
fesszorok internacionáléja! Egész világ mul-
lahjai szeressétek az Útjelzők Kicserélését,
és fizessetek elő az Előesténre. Testvér elv-
társ-úr! Egyesüljünk alkotó kollektívába.

SZULTÁN Azt lehet. De meghódítod nekem, te,
hitetlen, Sztambult?

SZMENOVEHISTA Szükségtelen az interventi-
um, éljen az Előestén irodalmi melléklete. Mi
önnel megalapítjuk a demokratikus respubli-
kumot.

SZULTÁN És én leszek a trónon?
SZMENOVEHISTA És ön lesz a trónon.
SZULTÁN Tizennyolc hárem, ezer janicsár, milli-

árd nargilé, száz adag sörbet, a próféta zöld
zászlaja, harminchárom eunuch, és te leszel a
harmincnegyedik. Gyerünk, alapítsuk meg az
oszmán demokratikus impériumot.

SZMENOVEHISTA A becsületes pártonkívüli
magas posztot kap. En a török szovjet nép-
gazdaságban fogok dolgozni, és horgászni
fogok a Boszporusznál, Gallipolinál, sőt a Dar-
danelláknál! Ott vitát fogok szervezni.
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A FEKS alapítói: Trauberg, Jutkevics és Kozincev (1922)

Tizenharmadik jelenet

Néger

NÉGER A motorkerékpár kopasz szeretője! A
zanzibári marabu feneke! Dugd a farkad a bal
szemedbe és húzd ki a motor nélküli hidro-
aeroplánból! Ó, tíz zanzibár özvegyének tiszta-
ságára esküszöm felesben a tömeghatással!
Sacré nom d'un chien sans une pipe!17 Jim
Peers várja feleség. Az orrszarvú szarvát az ARA
igazgatója bal combja alá! Nem küldik az asz-
szonyt - Jim lőni fog.

Tizennegyedik jelenet

Konferanszié

KONFERANSZIÉ műsorunk következő száma
keleti kánkán, előadja a török proletkult munka-
nélküli művésznője, Mile Alaxandrine.

Tizenötödik jelenet

Étoile, azután a Minősítő Bizottság I. Tagja, az-
után a Minősítő Bizottság II. Tagja és Csimpánz

I. MB-TAG Megtudhatnám, hölgyem, van-e mi-
nősítése?

ÉTOILE Fiatalember, ön nem jó helyen
kereskedik!

I. MB-TAG Ön félreért engem. Kipróbálták már
önt?

ÉTOILE Én tizenkét éve...
I. MB-TAG Nem tesz semmit. Én már harminc

éve nem dohányzom. Önt újra kell regisztrál-
ni. Gyűlést szervezünk és elvégezzük a pró-
bát. Kérem, uraim! Úgy. Mivel foglalkozott a
nagymamája 1796 előtt?

ÉTOILE Készülődött a megszületésre.

CSIMPÁNZ Isten madárkája nem ismer se gon-
dot, se munkát.

I. MB-TAG Mi késztette arra, hogy nőnek szüles-
sen?

ÉTOILE Hát természetesen a közvetítő iroda.

CSIMPÁNZ Tudják önök, mi az az ukrán éjsza-
ka? Nem, önök nem tudják... I. MB-TAG
Mondjon el valamit.

ÉTOILE Pusztai hullámok partján álltam én...
I. MB-TAG No-no-no-no... Kérem, csak semmi

futurizmus, semmi dekadencia...

ÉTOILE Engedelmet... Puskin...
I. MB-TAG Nem kellenek a modernisták... A

technika teljes hiánya, holt végrehajtás, sem-
mi temperamentum...

ÉTOILE Hát semmi temperamentum! No, Iám!...

Tizenhatodik jelenet

Szultán, Szmenovehista, Szolga, azután az L és
1 1 . A R A - k é p v i s e l ő

SZULTÁN Ide, hű alattvalóim!
SZMENOVEHISTA Demokratikus főfelség! Min-
den ügyet dákóval kell intézni.

SZOLGA Éljen a republikánus impérium és a tö-
rök dob!

SZULTÁN Úgy, úgy, de minden ügyhöz pénz
kell.

SZMENOVEHISTA Rendezzünk vitát.
SZOLGA Támogatás kellene...
SZULTÁN Csönd! Belépünk a fasisztákhoz. Ki-

rabolunk valami gyaurt a rend és a haza sze-
retete nevében! Gyerünk, álljunk lesbe!

I. É S II. ARA-KÉPVISELŐ Az ARA
válaszút előtt

áll.
II. ARA-KÉPVISELŐ Az ARA csődben
van.
I. ARA-KÉPVISELŐ Menyasszonyt Jim Peers-

nek - hol, mikor, honnan?
II.ARA-KÉPVISELŐ Tőke, protekció, segély a

mennyasszonyért Jim Peersnek.
SZULTÁN Tőke? Előre, hű alattvalóim!
SZMENOVEHISTA Testvérek, urak, elvtársak!

Tegyétek le a fegyvert, mint az áldozati bárá-
nyok... A gyerekeket előre. Engem, engem.

SZOLGA Adják meg magukat!
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I. ARA-KÉPVISELŐ AII right! Gentlemanek! Mik a
követeléseik?

SZULTÁN Tudd meg, te férgek férge, hogy a pa-
disahnak pénzre van szüksége.
SZMENOVEHISTA Nagyszerű cél!
SZOLGA Republikánus impérium!
I. ARA-KÉPVISELŐ Yes! Amerika az amerikaia-

ké, Törökország szintén az amerikaiaké.
Egyetértek. Segély: pénz, fegyver, élelem -
megadjuk.

MINDHÁRMAN Hurrá!
I. ARA-KÉPVISELŐ Gentlemanek! A feltétel: az

ARÁ-nak nő kell. Jim Peers... Hétszáznyolc-
vanhatodik megrendelés Menyasszonyt kö-
vetel.

SZMENOVEHISTA Menyasszony! Se híre, se
hamva! Golgota! Oroszország mentő angya-
la! Én, én lesz ez a menyasszony!

SZULTÁN Ez a foglalkozás tetszik nekem. Kere-
sünk önöknek menyasszonyt, megmelenget-
jük a kezünket, és megrendezzünk Jim Peers
lakodalmát.

I. ARA-KÉPVISELŐ Very well! Jim Peers vár. Si-
essünk!

Tizenhetedik és tizennyolcadik jelenet

Étoile, a Ill. Minősítő Bizottsági Tag, Asszony do-

bozzal. Kutya rácsos skatulyával. Üldözés

Tizenkilencedik jelenet
Néger, I. és II. ARA-képviselő, Szultán, Szmeno-
vehista

I. ARA-KÉPVISELŐ Vőlegény. Jim Peers. Nőt-
len. Huszonhat éves. Kifogástalan.

SZULTÁN Menyasszony. A megtestesült tiszta-
ság és ártatlanság. Szűzi virágszál.

II.ARA-KÉPVISELŐ Van valami akadály?
SZULTÁN Nincs.
NÉGER Jim Peers nagyon akar... Szabadidőt...

Négy perc van hátra.
I. ARA-KÉPVISELŐ Kezdjük.

Huszadik jelenet

Ugyanazok, Étoile

ÉTOILE Én idejében jelentkeztem. Új műfajban
lépek fel: néger táncok. M. Peers, lenne a
partnerem?

SZULTÁN Az én szökött odaliszkom!
NÉGER Micsoda? Yankee-doodle! Becsaptak!
SZMENOVEHISTA Őrség! Az emlékművem.
I . É S II. ARA-KÉPVISELŐAz ARA megmenekült.

(Távoznak)
NÉGER Csalás! Kivel adták össze Jim Peerst?
MIND Ki?
SZMENOVEHISTA Republikánus impérium!
ÉTOILE Megcsaltál engem, használhatatlan
partner?

SZULTÁN Eunuchok! Fogjátok el a rabnőt és a
hárembe vele!

SZMENOVEHISTA Szeressétek a hozzátok tar-
tozókat!

NÉGER Egy idiótával adtak össze. A halál vá-
laszt el minket. Halj meg, gazember.

SZMENOVEHISTA Testvérek! Uraim! Elvtár-
sak! Mi van? Meneküljön, aki tud!

ÉTOILE Szedd magad, vén Lovelace! Nem aka-
rom ismerni magát.

SZULTÁN Eunuch! Te vagy mindennek az oka!
Halj meg Allah nevében!

ÉTOILE Micsoda? Gyilkos! Megbüntetlek téged,
és én halok meg! Jim, Isten veled!

NÉGER Jim Peers. Két perc van hátra. Kihasz-
nálom. Voyage a pokolba! (Eltépi a papírt)

Huszonegyedik jelenet

Ugyanazok és a bizományos

BIZOMÁNYOS Őrültek! Hagyják abba! Mit csi-
nálnak? Meghaltak, anélkül, hogy kipróbálták
volna az élet minden gyönyörét. Nem ismerték
meg Knox és Betty higiénikus nadrágtartójá-
nak minden gyönyörűségét, hasznát és olcsó-
ságát. Knox és Betty higiénikus nadrágtartó-
jában jár az új és a régi világ minden köztiszte-
letben álló és közismert embere: Woodrow
Wilson, Behtyerev professzor, Friedrich
Schiller, Morris majom, Rabindranáth Tagore,
Utyoszov és a római pápa. A higiénikus nad-
rágtartó Afrika, Amerika és az összes többi
bolygó százötvenmillió-nyolcszáznegyvene-
zer-háromszázhuszonegy felnövő ifjának ál-
ma. Csak Knox és Betty higiénikus nadrágtar-
tójában ismerhető meg az igazi boldogság,
szerelem, szépség, istenhit és a szabad mű-
vészet tisztelete. Ha Napóleon a mi nadrág-
tartónkat viselte volna, nem verték volna szél
Waterloonál. Knox és Betty nadrágtartójáról
mondta Ahmatova, a költőnő: „Az igazi nad-
rágtartót semmivel nem tévesztheted
össze!..." És ha ennyi ékesszóló bizonyság
után sem szerez be Knox és Betty
nadrágtartót, akkór ön...

Közös kórus

Utolsó és huszonkettedik jelenet

Ugyanazok és Min. Bizottság

I. MB-TAG Micsoda? Mutatvány minősítés nél-
kül? Az előadást nem minősítették erkölcste-
len látványosságnak, amely elnéző a közön-
ség alantas ízlése iránt.

Csimpánz

Vége
1922. XII. 10.

JEGYZETEK

1. 1918-ban megszüntették a Művészeti Akadémiát: belő le jöttek
létre a Szabad Művészeti Műhelyek. Az 1921-22-es tanév elején né-
hány (úgynevezett baloldali) műhely működését - V. Je. Tatlinét,
N. I. Altmanét stb. - leállították. N. N. Punyin művészettörténészt,
aki a Szabad Művészeti Műhelyekben tanított, 1921 augusztusá-
ban letartóztatták, s bár hamarosan szabadon engedték, a műhe-
lyekben gyakorlatilag többé nem dolgozhatott.

2. 1921 októberében bezárták az OSZFSZK I. Színházát, amelyet V.
E. Mejerhold vezetett.

3. Azokról a kabarékról és miniatűr színházakról van szó, amelyek
esténként két előadást tartottak.

4. „AK" - akkoriban az akadémiai színházak rövidítése volt. Pétervá-
ron ilyen volt az Opera és Balett Színház (volt Mariinszkij), a Drámai
Színház (volt Alekszandrinszkij) és a Kis Operaház (volt Mihajlovsz-
kij).

5. M. P. Dulov - ismert zongorakísérő, sok híres hangszeres
művész-szel és énekessel lépett fel, köztük a Mariinszkij Színház
szólistáival.

6. P. P. Gajdeburov vezette a Peredvizsnyik Színházat.
7. 1921 nyarán és őszén A. A. Mgebrov vezette a Pétervári

Proletkult Színházat.
8. A. N. Benuáról van szó, aki a Nagy Drámai Színházban 1920-21-ben

megrendezte D. Merezskovszkij Alekszej cárevicsét, Shakespeare A
velencei kalmárját, Goldoni Két úr szolgája című művét s Moliére
Botcsinálta doktorát.

9. A Gyámoltalan Wilson című regény nyolcadik fejezetének mottója.
10. Kozincev és Trauberg így szignálta 1922-23-ban

közösen írt cikkeit.
11. A Párizsban 1921-22-ben megjelent Szmena veh (Útjelzők

Kicserélése) című folyóirat azokat az emigráns értelmiségieket
tömörítet-te, akik a szovjet hatalommal való megegyezés útját
keresték. A lap címe a Vehi (mérföldkövek, útjelzők) című, 1909-
ben megjelent cikkgyű jteményre utal.

12. ARA (American Relief Administration) - Amerikai
segélyszervezet, az első világháború után segítséget nyújtott az
európai országoknak. 1921-ben az éhinség sújtotta Volga menti
területen engedélyezték a tevékenységét.

13. Ankara régi neve.
14. Előestén (Nakanunye) - szmenovehista irányzatú

orosz újság, 1922 márciusától Berlinben jelent meg.
15. Ju. V. Kljucsnyikov - újságíró és drámaíró. A Szmena

veh munka-társa, a Nakanunye egyik szerkesztője. 1922-ben
hazalátogatott az OSZFSZK-ba; végleg 1923-ban tért vissza,
Alekszej Tolsztojjal és a lap más munkatársaival együtt.

16. A Nakanunye egyik munkatársa A. V. Bobriscseb-
Puskin volt.
17. Francia káromkodás.

MÚLT ÉS JÖVŐ
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Rabbi Jehósua ben Perahja és Jésu egy
vendégfogadóban

(Komoróczy Géza kommentárjával)

Gershom Scholem: A messianisztikus
eszme a zsidóságban

Vermes Géza: A zsidó Jézus

Beney Zsuzsa: Mikáel, a zsidó Krisztus
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