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Október 2. [1810]
Kant mondja valahol az Ítélőerő kritikájában,
hogy az emberi értelem és az emberi kéz két
szükségképp összetartozó, egymás mércéjéül
szolgáló dolog. Az értelemnek, állítja, ha hatéko-
nyan akar föllépni, olyan sokrétű és sokoldalú
tökéllyel bíró munkaeszközre van szüksége, mint
a kéz; ugyanakkora kéz struktúrája megmutatja,
hogy az azt vezérlő intelligencia nem lehet más,
csupán az emberi értelem. E látszólag paradox
tétel igazsága soha jobban nem világosodik meg
előttünk, mint amidőn lffland urat látjuk a szín-
padon. A kedély szinte minden állapotát és belső
mozgását képes, a legdöbbenetesebb módon,
valóban a kezével kifejezni. Nem mintha szín-
padi ábrázolásaiban alakja általában, művé-
szete követelményeinek megfelelően, nem mű-
ködne célszerűen közre: ez esetben imént tett
megjegyzésünk feddésnek számítana. Általá-
ban, de különösen a polgári darabokban mu-
tatott pantomimikájához aligha ér föl a mai kor
egy színésze is. Am testrészei közül, állítom,
rendszerint egy sem foglalkozik annyit az érzel-
mek kifejezésével, minta kéz; annyira, hogy már
szinte elvonja a figyelmet mégoly kifejező arcáról
is: és bármily kiváló önmagában e játék, mégis
úgy hisszük, hogy annak mértékletesebb és ke-
vésbé pazarló használata játékára (már amennyi-
ben az még bármilyen kívánnivalót hagy maga
után) előnyökkel járna.

Tegnap először: A vélhető fiú
Bohózat két felvonásban

„C'est un rien" - mondanák e bohózatról a fran-
ciák; mi azt hisszük, hogy a darabocskának nem
ártanánk azzal sem sokat, ha az idegen mondást
szó szerint lefordítanánk, és (természetesen va-
lamivel keményebben) azt mondanánk róla: ez
egy semmi. De mivel csak egyetlen színpadunk
van, annak még egy ilyen semmit, egy ilyen
átmeneti jelenséget sem szabad mellőznie, s a
publikum az ilyen kicsinységekért, még ha csu-
pán kevésszer ismétlik is meg őket, mindig hálá-
val tartozik az igazgatóságnak. Akinek elég, ha a
közkedvelt Rochus Pumpernickelt, mondjuk, a
Minél örültebb, annál jobb-bal összevegyítik, az
menjen el és hallgassa, és nézze meg A vélhető
fiút, két, fölülmúlhatatlan szófordulatával együtt,
melyek alaphangként hatalmasan végigvonulnak
az egész darabon, nevezetesen Nr. 1: Képzelje
csak el! és Nr. 2: De semmi kétség! - A darab
közelebbi leírását: hogy mi minden történik ben-
ne, hogy mikor ér véget az első felvonás, és
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mikor kezdődik a második, valószínűleg újsá-
gunk következő számában olvashatják. De sem-
mi kétség. Mi azonban még szeretnénk azt a
kicsiny apróságot hozzátenni, hogy több pontos-
sággal és jobb összjátékkal adták elő, mint szá-
mos kitűnő víg- vagy szomorújátékot színpa-
dunkon.

Képzelje csak el! Ami az egyes színészeket
illeti, Wurm úr és ifj. Gern úr igazi komikusnak
mutatkoztak; Stich úr napról napra biztosabban
és ügyesebben gyakorolja szakmáját; Kaselitz úr
és Labes úr úgy játszottak, mint szoktak, Berger
úr szerényen dicsérhető. Fleck kisasszony igazán
csinos volt; Vanini asszony is föllépett.

[Auguste Schmalz]

Egy itteni művésznő, akit nagyon sokra becsül-
nek, mint mondják, éppen ezért távozik a szín-
házból. Közelebbit erről egy következő
számunkban.

Nem mértékadó megjegyzés

A kérdésre, hogy miért játszanak oly ritkán Goe-
the-műveket színpadainkon, a válasz rendszerint
az, hogy bármily kitűnőek is e darabok, belőlük a
kasszára nézve, gyakran ismétlődő tapasztalat
szerint, csupán jelentéktelen előny származik.
Nos, elismerem, hogy egy színház igazgatósága,
amelyik darabjai kiválasztásánál csupán saját

fennmaradását tartja szem előtt, a legegyszerűbb
és legtermészetesebb úton akar jó színházat csi-
nálni nemzete számára. Mint ahogyan Adam
Smith szerint a pék, az okok behatóbb kémiai
ismerete nélkül, abból is meg tudja állapítani, jó-
e a zsömléje, ha szorgalmasan vásárolják:
ugyanígy az igazgatóság, anélkül hogy a legcse-
kélyebb mértékben is törődne a kritikával, téved-
hetetlenül meg tudja állapítani, jó darabokat ál-
lít-e színpadra, ha páholy és zsöllye előadásról
előadásra derekasan megtelik nézőkkel. De ez
az alapelv csak ott igaz, ahol érvényesül a szabad
verseny és a színpadok korlátlan konkurenciája.
Ha egy városban, ahol több színház is létezik,
valamelyikük egyoldalú törekvése következté-
ben, hogy pénzt csalogasson a kasszába, elfaj-
zana a színművészet, akkor egy másik színházi
vállalkozás, az ügy iránti buzgalmában, a nem-
zet jobbik részének műérzékétől támogatva arra
jutna, hogy ragaszkodjon a műfaj eredeti
tisztaságához. De ahol egy színháznak kizá-
rólagos privilégiuma van, ott a színjátszás, eme
alapelv következtében, tökéletesen hát-térbe
szorul. Az ilyen intézmény élén álló
igazgatóságnak kötelessége törődnie a kriti-
kával, s mivel természetes hajlama miatt hízeleg
a tömegnek, ezért szükségeltetik a felsőbb
állami felügyelet. Es ha egy olyan szín-házban,
mint a berlini, minden más szempontot
elhanyagolva, valóban a kassza feltöltése volna a
legfőbb törvény: a színpadot azonnal át kellene
engedni a spanyol lovasoknak, zsonglőröknek és
bűvészeknek: efféle spektákulumokkal a kassza
kétségtelenül sokkal inkább megtalálná a számí-
tását, minta Goethe-darabokkal. Paródiákat nem
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Jelenetek Iffland rendezéseiből

sokkal ezelőtt már láthattuk a színpadon; és ha
az ilyen produktumoknál szerencsére teljesen
helyénvaló, megfelelő számú tréfa lenne csupán
a feltétel, könnyű lenne a kor frivol ízlését
kiszolgálva a drámát ezek révén teljesen kiszo-
rítani. Sőt feltéve, hogy az igazgatóságnak az az
ötlete támadna, hogy a goethei darabokat oly
módon adja elő, hogy benne a férfiszerepeket
nők, a női szerepeket viszont férfiak játsszák, s
ha a jelmezekre és a célirányos karikatúrára
kellő gondot fordítanának, fogadok,
verekednének az emberek a kasszánál a
jegyekért, a darabot három héten át ismételni

kellene, és az igazgatóság ismét egy csapásra
fizetőképessé válna. - Ezeket az intéseket, úgy
hisszük, érdemes megszívlelni.

Városi újdonságok

Ismét mindenfelé elterjedt a szóbeszéd színhá-
zunk közel álló totális reformjáról - arról, hogy
újbóli bevezetésre kerül az olasz opera (seria és
bulla), valamint hogy a német és olasz színház
számára új és alkalmas személyeket keresnek. --
A királyi zenekar, élén nagyérdemű mesterével,
Righini úrral, újra tevékenykedni kezd. - Annyi
bizonyos, hogy a híres Schmalz kisasszonyt évi
3200 tallér fizetéssel leszerződtették hozzánk,

valószínűleg mindkét színpadhoz. A tél folyamán
még várják Fischer kisasszonyt, valamint április
folyamán Milder kisasszonyt Bécsből, mindketten
énekesnők, kik igen nagy húrnévnek örvendenek.

írás Berlinből

Oktbr. 28-a [1810]
A mad. Bethmann által díszelőadásra kiválasztott
és Herklots úr által e célra már lefordított
Cendrillon c. operának, az alapjául szolgáló fran-
cia muzsika miatt, mely három szótagú nevet
követel meg, a német címe vagy Ascherlich, vagy
Ascherling vagy Ascherlein lehet csupán stb., de
nem Aschenbrödel. A Brödel szó a Brodból vagy
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az ónémet Brühéből származik (franciául: brode),
zsíros és piszkos női személyt jelent; ez a jelen-
tése épp az említett mese révén őrződött meg
általában a nép közt, és a szó szeszélyesen ked-
ves iróniával, egy gyöngéd és szeretetre méltó
gyermeket jelöl, ki fölöttébb ragyogó testi és lelki
tisztaságnak örvend. Mielőtt azonban e mesét,
egy önmagában jól megválasztott, de mégis ön-
kényes és mit sem jelentő név becsempészésé-
vel, műsorra tűzték volna, miért nem vonták
össze a zene okán a „delt" „d'llé", vagy mért nem
iktatták ki a d-t egészen? Egy osztrák költő két-
ségtelenül nem tétovázna, hogy Aschenbröd'It
vagy Aschenbrölt mondjon.

Ascherlichet vagy Aschenbröd'lt Maas kis-
asszony játssza; mint mondják, mad. Bethmann
az egyik féltékeny nővér szerepét fogja alakítani.
Mlle. Maas kétségtelenül nem pusztán fiatalsága

Madame Bethmann-Unzelmann mint Lady Mac-
beth

miatt hivatott erre a szerepre; nagyon sajnálnánk
azonban, ha mad. Bethmann azt hinné, hogy azt
kora miatt nem játszhatja el. E visszavonulás
(ebben, úgy véljük, a publikum, ha nem is legna-
gyobb, de leghozzáértőbb része mellettünk van)
sok év múlva is korai lenne. E művésznő játékára
ugyanaz áll, mint nem egy öreg zenetanár éne-
kére zongora mellett. A hangja számos tekintet-
ben fogyatékos, és előadóként nem mérhető fia-
tal és erőteljes énekesekhez. Ugyanakkor értelme
és nem mindennapian kifinomult érzéke miatt,
mellyel dolgához lát, az ízlés bármilyen sérelme
nélkül képzeletünket pillanatról pillanatra a he-
lyes útra tereli, mert ami a hangjából hiányzik, azt
bárki könnyen pótolni tudja, és ily módon való-
jában magasabb rendű élvezetben részesül, mint
amilyenben egy kisebb géniusz kormányozta
jobb hang révén részesült volna. - Mad. Beth-
mann legnagyobb dicsősége, véleményünk sze-
rint, néhány év múlva (abban a korban, mikor
mások elveszítik), midőn élni tud képességeivel,
kezdődik csupán.

[A BÚVÁR]

Reichardt karmester úr e tél folyamán a Búvár c.
operát (az ismert, régi szicíliai témát) Bürde úr
feldolgozásában viszi színre. A berlini publikum,
amely a tárgyat Schiller balladájából már ismeri,
joggal néz vágyakozással e költői jelenés elébe.

Egy gyermekről, akit gyermeki módon egy
másik gyermek meggyilkol

„A nyugat-frízföldi Franecker városban történt,
hogy fiatal gyermekek, öt- és hatéves kislányok
és kisfiúk játszottak egymással. Es az egyik
fiúcskának azt rendelték, hogy ő legyen a
mészáros, és a másik fiúcskának azt, hogy ő
legyen a szakács, és egy harmadik fiúcskának,
hogy ő legyen a disznó. Egy kislány, rendelték,
legyen a szakácsnő, megint egy másik az
alszakácsnő; és az alszakácsnőnek egy
edénykében kellett fölfognia a disznó vérét, hogy
kolbászt tudjanak csinálni. A mészáros mármost,
amint az meg volt beszélve, odament ahhoz a
fiúcskához, akinek a disznót kellett játszania, a
földre lökte, és elvágta a torkát; és az
alszakácsnő a vért fölfogta az edénykéjé-ben.
Egy véletlenül arra járó városi tanácsos meglátja
ezt a szerencsétlenséget; rögvest magával viszi a
mészárost a főtanácsos házába, aki azonnal
összehívatja az egész tanácsot. Tanácsot ültek az
ügy felett, és nem tudták, mihez kezdje-nek, mert
jól látták, hogy gyermeki módra történt az egész.
Az egyik közülük, egy bölcs öregember azt a
tanácsot adta, hogy a főbíró szép, piros almát
vegyen az egyik kezébe, a másikba pedig egy
rajnai guldent, és szólítsa magához a gyermeket,
és mindkét kezét egyszerre nyútjsa felé; ha az
almát veszi el, mentsék föl, de ha a guldent veszi
el, akkor meg kell ölni. Ezt végre is hajtották, a
gyermek pedig nevetve vette el az almát, így hát
minden büntetéstől megszabadult."

Ez a régi könyvből származó megindító történet
új érdekességet nyer Werner legutóbbi kis
szomorújátéka révén, melynek címe Február hu-
szonnegyedike, és melyet Weimarban és Lauch-
stádtban már olyan élénk érdeklődés mellett mu-
tattak be, mint talán modern költő egyetlen
darabját sem. A végzetes gyilkos kés, mely ebben
a tragédiában a sors nyugtalan tőre (talán ugyan-
az a tőr, melyet Macbeth maga előtt lát a király
hálókamrájába menni), ugyanaz a kés, mellyel az
egyik gyermek a másikat megölte, és e tett által
elnyerte első véres fölszentelését. Nem tudjuk,
Werner a fenti történetet a maga teljességében
ismeri-e, vagy ezt meséli-e el, mert Werner e
legkitűnőbb és legszínpadképesebb munkáját,
melyben csupán három személy, apa és anya és
fiú szerepel, minden kellék egy fallal elválasztott
svájci parasztszoba, egy szekrény, egy kés, és
némi hó, mely nyilván a téllel jár, színpa-
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Ludwig Devrient és Albert Wurm A mi kapcso-
latunk című bohózatban

dunkon még nem mutatták be. Ugyanakkor ne-
künk többünk van, mint a weimariaknak, neveze-
tesen van egy Ifflandunk, egy Bethmannunk és
bőségesen olyan színészeink, akik a fiút el tudják
játszani. Keltsen érdeklődést és jószándékot a
bemutató iránt e kis közlemény

Weigl karmester úr A svájci család című daljáté-

ka, melyet Bécsben, Stuttgartban, Münchenben
és Frankfurtban stb. élénk, szinte tomboló siker-
rel mutattak be, most végre az itteni kir. Nemzeti
Színházban is betanulásra kerül. Az igazgatóság
ezért a legnagyobb fokú hálát érdemli; kételke-
dünk abban, hogy a tetszetős és bájos dolgok
terén ennél kitűnőbb dolog történt-e. Miként fog-

ják Emeline szerepét (melytől, mint főalaktól, az
egész darab szerencséje függ) kiosztani, és hogy
vajon hangja terjedelmét és tisztaságát tekintve
Schmalz kisasszony játssza-e - avagy a játékban
szerzett gyakorlata és ügyessége miatt Müller
asszony, vagy a kettő szerencsés ötvözete miatt
Eunicke asszony (ami nyilván a legcélszerűbb
volna), ez még nem dőlt el; a szerepet Bécsben
Müller kisasszony, az egyik legremekebb, mind a
zenei, mind a mimikai művészetben legkiválóbb
színésznő kapta, akit Németország e
pillanatban ismer.

Felhívás

A Vossische Zeitung küldeménye (ennek 135.
darabja) a francia és „délnémet" lapokban elter-
jedt vádat, miszerint a lapban szereplő színikriti-
kusokat a kir. Nemzeti Színház igazgatósága
pénzzel és szabad jegyekkel vesztegette meg, cá-
folja, és kijelenti: ő a recenzens urak részére

soha nem vett át az igazgatóságtól semmit. E
kijelentést olvasva a publikum kitűnően szórako-
zott; de hogy egy ilyen csúnya pletykát sikerüljön
teljesen eloszlatniuk, nem marad más hátra, mint
hogy a kritikát jegyző recenzens urak hasonló
nyilatkozatot tegyenek önmagukról. Mert bár a
dolog kétségtelenül úgy áll, mint a nemzet be-
csülete érdekében bárki kívánhatja, és a színház,
némely gyengeségeitől eltekintve, elegendő be-
csülni és értékelni valót kínál: a publikum, miköz-
ben e botrányos anekdotán egész Európa szóra-
kozik, annak megsemmisítése érdekében türel-
metlenül várja ugyanezt a nyilatkozatot maguktól a
recenzens uraktól.

Egy becsületes berlini írása

Az itt következő Egy becsületes berlini külföldön
élő barátjának szóló, az itteni színházat érintő
levelét ismeretlen kéz juttatta el hozzánk. Ezeken
a lapokon már számos bizonyítékát adtuk a pár-
tatlanságnak; olyannyira, hogy az abban ellenünk
irányuló személyes támadásokra való tekintet
nélkül, nem habozunk azt bátran a publikum elé
terjeszteni. (A szerkesztöség)

Egy becsületes berlininek
az itteni színházat érintő írása

külföldön élő barátjának

lffland színigazgató úr, Berlin nagy részének ta-
núbizonysága szerint, mióta az itteni színház élén
áll, annak formáját és tekintélyét, a művészet
minden barátjának legnagyobb meglepetésére,
jelentős és rendkívüli módon átalakította és meg-
határozta; s ha őt, mint külső helyzetének méltó-
sága és ragyogása remélni engedi, továbbra is
szüntelenül körünkben tudhatjuk, várható, hogy
működése a színházon (melynek birtoklása
számára elsőrendű szükséglet) változtat-hatatlan
és többé ki nem törölhető nyomot hagy,
nevezetesen: meghatározza jellegét. Bár nem
minden művészetbarát, különösen a legújabb
iskolából jöttek, ért egyet az általa köve-tett
alapelvekkel; de a maga elé állítottakat ener-
gikusan, biztosan, rendíthetetlen következetes-
séggel képviseli: oly tulajdonságok ezek, melyek a
hibás intézkedéseket még a helyeseknél is üd-
vösebbé és hasznosabbá tehetik, a fönti tulaj-
donságok meg nem léte esetén.

A fő ok, hogyan jutottunk idáig, a szerencsés
viszonyban rejlik, mely számos éve a kritikát
jellemzi; a kritikát, a színház e fölbecsülhetetlen
és tőle elválaszthatatlan társnőjét, melynek igye-
kezete arra irányul, hogy előmozdítsa a színház
lehető legrövidebb és leggyorsabb úton való ki-
teljesedését. Az állam által elismert lapokban
legalább annyi belátással, mint pártatlansággal

Színházi újdonság
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A berlini Schauspielhaus az 1800-as évek
elején

rendelkező férfiak vették át a rendszeres színikri-
tika feladatát; s csak a legszégyenletesebb rága-
lom volt képes úgy beállítani a szívességeket,
melyeket az igazgatóság, meglehet, az irántuk
érzett személyes barátságból nekik tett, mintha az
megvesztegetésükre irányult volna. Azonosság,
összhang és a nézetek belső kongruenciája a mű-
vészeti szakma területén arra rendelték a kritikát,
hogy mindannak tanításába és méltatásába, ami a
színpadon látható, az igazgatóság céljainak meg-
felelően avatkozzon be; s ha pekuniáris érdek
(melynek meglétét tagadni okunk nincs) rejlik
tevékenységük mögött, ez nem különbözik attól,
ami bármely írónak, aki kéziratokat ad át
kiadójának, megengedett. Ezért aztán számos éve
annak a szerencsés, egyébként a rosszindulatúak
irigységét kiváltó jelenségnek örvendhetünk, hogy
a legnagyobb közönséggel rendelkező
sajtóorgánum a színház oldalán áll; annyira, hogy
az olyan hang, mely szemléinek ellentmondana és
a publikumot félrevezetni szándékozna, elvész az
alsóbbrendű és alig ismert lapokban, és innen
veszik át idegen, külföldi lapok; de nálunk még az
ilyen intrikák ártalmatlanságáról is számos módon
előre gondoskodnak.

Es valóban, ha az igazgatóság ennyire kimerí-
tette a kritika területét, amit a jelenlegiről el lehet
mondani: mire való, kérdezhetnők, az olyan okos-
kodás és recenzió, ami sohasem arról az álláspont-

ról történik, mely egyszer már megváltoztatha-
tatlanul, a jobb egyértelmű kijelölésével elfogadottá
vált, mi másra való, kérdezzük, az ilyesmi, mint
hogy a publikum és az igazgatóság közötti
kívánatos egyetértést megzavarja, hogy a közön-
ségben a színház által követett eljárással szem-
ben aggodalmat és gyanakvást keltsen, és ezek
után az igazgatóság szándékolta teljes műélveze-
tet, a hatások totalitását, legyenek azok esztéti-
kaiak, morálisak vagy filantropikusak, a legcél-
szerűtlenebb és legellenszenvesebb módon
semmissé tegye?

Excentrikus koponyák, vadzsenik, mindenféle
költői forradalmárok erre az úgynevezett „színházi
szentségre" és a legújabb „színházi pápára" tett
elmés és kevésbé elmés megjegyzésekkel szóra-
koznak; az állítják, hogy még az egyháznak is el kell
viselnie, hogy a vizsgálat fáklyájával a legszentebb
szentélyeibe bevilágítsanak; de távol álljon tőlünk,
hogy minket az efféle persziflázsok, melyek tisztá-
talan forrása napnál is világosabb, félrevezessenek,
és ez csak eggyel több ok arra, hogy kicsiny és
barátságos templomunk kapuját (amennyire csak
lehetséges) hívatlan, erőszakos és könnyelmű fák-
lyájuk elől bezárjuk. Oly korban, amikor minden
inog, véljük, annál fontosabb, hogy legalább egy-
valami szilárdan álljon: és ha az egyház ezen urak
rafinált sugallata nyomán (amitől Isten óvjon ben-
nünket!) arra a sorsra jutna, hogy a kor árama
elsodorja, nem is tudnánk, mivel is pótolhatná
megfelelőbben, mint á Nemzeti Színházzal, egy
olyan intézménnyel, melynek minden más intéz-
mény előtti feladata a nemzet minden magasabb és

alacsonyabb adottságának, sajátosságának és eré-
nyének képzése, fejlesztése és kibontakoztatása.
Berlin, 1810. nov. 20.

U.i. Tegnap a Pachter Feldkümmelt láttuk; rövi-
desen látni fogjuk a Vetter Kuckuckot és a Rochus
Pumpernickelt is.

Színház

Tegnap Weigl karmester úr Svájci családjának is-
métlésére került volna sor. A neves és meglehetősen
általános taps azonban, amelyik Herbst kisasszony
megjelenésekor, ama körülménynél fogva, hogy
mielőtt egyetlen hangot is kiadhatott volna, de capót
kiáltottak, nagyon kétértelművé vált - s ez szüksé-
gessé tette a függöny lebocsátását.

Hogy mármost a közönségnek (ha annak egy
részét így lehet nevezni) nem tetszett a darab; vagy
Herbst kisasszonnyal volt elégedetlen, aki nem tel-
jesen látszott alkalmasnak Emeline szerepére; vagy
bármilyen mások rejlett e megmozdulások mélyén -
tegyük félre. A zenét, mint hallani, az első előadás
során meglehetősen kellemesnek találták; és Herbst
kisasszony is több ügyességgel oldotta meg
feladatát, mint az, zenei és mimikus készségeit
ismerve, tőle várható volt.

Egyébként a közönséget a két darab: Goethe
Testvérei és a Kincskeresők című daljáték elő-
adásával kellően kárpótolták. Az elsőben Schönfeld
kisasszony igen derekasan és a másodikban Gern
úr, mint tőle megszokott, mesterien játszott.

[Cendrillon Kasselben]

Kasselből.
A Cendrillon c. opera bemutatója számos kíváncsit
vonzott. A darabot Párizsban 42szer játszották egy-
más után: és hasonló hatást vártak tőle Kasselben is.
De a német publikum mintha nem lenne alkalmas ilyen
kitartásra: sem a zene tartalma nem különösebben
kiváló, sem a szemet nem vesztegetik meg a díszle-
tek. Szinte azt kellett hinnünk, hogy a Cendrillon c.
opera egész szerencséjét Alexandrine St Aubin kis-
asszonynak köszönheti, aki Cendrillonként minden-
kit megnyert magának, és egy középszerű darab
számára aratott zúgó tapsokat.

Fordította: Forgách András

A fenti cikkgyűjtemény Kleist valamennyi színházi tár-
gyú írását tartalmazza, amelyek az általa szerkesztett
Berliner Abendblátterben jelentek meg, A
marionettszínházrólt kivéve. Kötetben a Jelenkor
Kiadónál
Esszék, anekdoták, költemények címmel Kleist életmű-
sorozatának második darabjaként jelenik meg év vé-
gén. (E A.)



 SZABADPOLC 

Umberto Boccioni: Futurista est, 1911

A húszas években Marinetti arra összpontosí-
totta energiáit, hogy megszervezze a futurista
eszmék nemzetközi elterjedését, főként „futurista
kiállítások" révén. 1921-ben publikálta a Szin-
tetikus futurista színház két kötetét, 1924-ben

pedig A világfuturizmus című kiáltványát. A futu-
rizmus mint művészeti irányzat megszilárdult, és
az egész világon ismertté vált. Marinetti 1944. de-
cember 2-án halt meg.

A színházi fejlődésen belül a futurizmus egész
sor úttörő újítást hozott - különösen a kísérleti és
az avantgardista színház számára.

A futurista esteket, épületekben tartott vagy utcai
akciókat, a nyilvános öndemonstráció e látványos
formáit nagy teátrális hatással kiállított tömegren-
dezvényekként valósították meg. A tiltakozó akció-
kat művészi cselekményekké stilizálták, a botrányt
rituálévá esztétizálták. A provokatív kultúrkritikai
kiáltványok felolvasása kaotikus tömegveszekedé-
sekhez vezetett. Lárma, verekedés, tárgyak hajigálá-
sa, exhibicionista öltözködés, transzparensek
muto-

gatása, teátrális felvonulások voltak jellemzőek.
A közönség aktív szereplővé vált. Az aktuális
élethelyzet minden részvevő számára: színház.
Ezeket a formákat átveszi a Dada-mozgalom,
majd továbbfejlesztik a hetvenes évek
happeningjei. Ennek az akcióművészetnek főként
Marinetti volt az iniciátora.

Fontos impulzus volt a varieté és a music hall-
színház - a színház altematív modellje, erősen
polemikus tendenciával a konvencionális színházi
kultúra ellen: szemlélődés helyett sokk, reflexió
helyett idegi élmény; vulgáris és agresszív külső
hatás a bensőségesség elavult kultúrájával
szemben. Modern technikai és művészi eszközöket
(film, vetítés, akrobatika, látványos mutatvány)
vetnek be a klasszikus irodalomcentrikus színház
hagyománya ellen. Arra törekszenek, hogy a nézőt
trenírozzák és kondicionálják mindennapjainak
ingerözönére, a nagyvárosi élet tempójára.
Marinetti Varieté-kiáltványa vázolja a
legpregnánsabban ezt a színházi formát, mely
különösen az orosz avantgárdra hatott. Ennek a
színháznak a futurista esztétika két centrális és
egymásra vonatkoztatott mozzanata

szolgál alapjául: a montázs és a szimultaneitás
elve. A futuristák mindkettővel a modem élet
lényeges szerkezeti elemeit akarták leképezni, és
a néző számára mint egy „új futurista érzékeny-
ség" elemeit közvetíteni.

A modem színház fejlődésének fontos tényezője
volt az a kísérleti színház, amelyet főként Enrico
Prampolini, Fortunato Depéro és Giacomo Balla
fejlesztett ki. Megtartották ugyan a színházat mint
művészi formát, de kísérleti esztétikájuk minden
hagyománnyal szakít. Ez a színház a színpad teljes
technizálására törekszik, tehát kiiktatja a színészt;
mesterséges figurák vagy tárgyak absztrakt színhá-
za ez, színek, fények és hangok játéka - közbülső
terület a színház és a képzőművészet között, a
későbbi performance-fejlődés előfoka. A hagyo-
mánnyal való futurista szakítás itt nem lép ki a
művészi forma keretei közül.

A futurista mozgalomra nézve fölöttébb tipikus,
gyakorlatilag azonban periferikus jelenség volt Fe-
dele Azari repülőszínháza, amelyet 1918 tavaszán
Busto Arsizio fölött rendezett. Azari pilóta volt az
olasz hadseregben, és eszméit 1919 áprilisában a
Futurista repülőszínház című kiáltványában fogal-
mazta meg. A futuristák gép- és technikamániája
Azari repülőszínházában transzponálódott a legkö-
vetkezetesebben esztétikai produkcióvá.

Az alábbi négy szöveg csak reprezentálja, de
nem meríti ki a futurista színház primer irodalmát;
kiválasztásuk szempontja az volt, hogy egyedüli
vagy társszerzőként (Emilio Settimelli, Bruno Corra
és Francesco Cangiullo mellett) Marinetti jegyzi
valamennyit. Az olasz futurizmus vezéralakja a ne-
gyedik, utolsó írásban felhasználja korábbi doku-
mentumok szövegrészeit is, de az átfedések miatt
kár lett volna mellőzni a cikket, mert a tiszta elemek
elvont színházának és a taktilis színháznak az esz-
méjével válik csak következetessé és teljessé Mari-
netti és a futurizmus színházesztétikája.

A futurizmus legfontosabb dokumentumai magyarul:
[Szabó György szerk.] A futurizmus. Gondolat. Mario de
Micheli: Az avantgardizmus. Gondolat.

Filippo Tommaso Marinetti: A
varieté

Torkig vagyunk a kortárs színházzal (verses, pró-
zai vagy zenés egyre megy), mert ostobán inga-
dozik a történelmi témák zagyva vagy plagizált
feldolgozása és a mindennapi élet fényképszerű
reprodukciója közt: részletekbe vesző, lagyma-

tag, analitikus és sekélyes színház ez, legföljebb a
petróleumlámpa korához ér föl.

A FUTURIZMUS A VARIETÉT MAGASZTALJA,
mert

1. A varieté, minthogy velünk együtt az elekt-
romosságból született, szerencsére nem rendel-
kezik semmiféle hagyománnyal, se mesterei, se
dogmái nincsenek, és a gyorsan pergő napi
eseményekből táplálkozik.

2. A varieté teljességgel gyakorlati műfaj, mivel
a komikum, az erotika vagy a meglepetés
eszközeivel a közönség kikapcsolódását és szó-
rakozását kívánja szolgálni.

3. A varieté szerzői, előadói, színpadi munkásai
egyetlen módon szerezhetnek létjogosultságot és
számíthatnak sikerre: ha szakadatlanul új meg új
meghökkentő elemekkel áll-nak elő. Ilyenformán
teljességgel megengedhetetlen a megtorpanás és
az ismétlés, minden ügyességi, gyorsasági,
erőbeli, bonyolultsági és eleganciarekordot túl kell
szárnyalni, elmék és izmok dühödt versengése
mind-mind erre irányul.

A FUTURIZMUS KISKÁTÉJA


