
 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
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4. Egyedül a varieté használja ma a
mozgóképet, s ezáltal színpadon
megvalósíthatatlan jelenetek és látványok
megszámlálhatatlan sokaságával gazdagodik
(csaták, felkelések, versenyfutás, autós és légi
bemutatók, utazások, óceánjárók, városi, vidéki,
vízi és égi távlatok).

5. A dúsan burjánzó fantázia előtt tisztelgő
kirakat lévén a varieté természetes módon hozza
létre az általam futurista csodának nevezett, mo-
dern technikával megalkotott produkciót. E cso-
danéhány összetevője: 1. hatásos karikatúrák; 2.
rengeteg nevetségforrás; 3. megfoghatatlan, fi-
nom irónia; 4. burkolt és egyértelmű jelképek; 5.
féktelenül zubogó vidámság; 6. az emberiség, az
állatvilág, a növényvilág és a technika világa közti
merész analógiák; 7. a leleplező szándékkal
meg-megvillanó cinizmus; 8. szellemes
mondásokkal, szójátékokkal és rejtvényekkel
megtűzdelt helyzetek, ezek kellemesen
kiszellőztetik az agyat; 9. a nevetés és a mosoly
teljes skálája, amely ideg-nyugtatónak jó; 10. az
ostobaság, a hülyeség, az együgyűség és a
badarság teljes skálája, amely pedig
észrevétlenül felpezsdíti az észt, hogy már-már
meg kell bolondulni; 11. a fénynek, a hangnak, a
zajnak és a szónak minden új jelentése felfogóké-
pességünk legfelderítetlenebb zugába vesző rejté-
lyes és kifürkészhetetlen meghosszabbításaikkal
együtt; 12. villámgyorsan elintézett események,
percek alatt jobbról balra pöccintett személyek so-
kasága („és most vessünk egy pillantást a Balkán-
ra": Miklós király, Enver pasa, Danev, Venizelosz,
egy kis szerbek és bolgárok közti bokszolás,
pofon-váltás, egy kuplé, majd minden el); 13.
szatirikus-tanulságos némajátékok; 14. görcsös,
tétova és fáradt lassúsággal előadott, túlzó
taglejtésekkel nyomatékosított fájdalom- és
vágykarikírozás; komikus gesztikulációval
nevetségessé tett súlyos mondanivaló,
szeszélyes kosztümök, kiforgatott szavak,
grimaszok, tréfák.

6. Ma a varieté olvasztótégelyében forrnak a
készülődő új érzékenység hozzávalói. Benne van
a Szépség, a Nagyság, az Ünnepélyesség, a Val-
lásosság, a Vadság, a Csábító és az Ijesztő min-
den elcsépelt prototípusának torzképe, de a rájuk
következő új prototípusok is benne alakulnak ki.

A varieté tehát mindannak szintézise, amit
anyagi és erkölcsi veszteségen mulattában az
emberiség öröktől fogva idegeiben kifinomított, s
egyszersmind az eljövendő emberiség minden
nevetésének, minden mosolyának, minden gú-
nyos vihogásának, minden torz vigyorának, min-
den grimaszának pezsegve forró elegye is. Benne
van a nevetés, amely száz év múlva rázkódtatja
meg az embereket, benne van költészetük, festé-
szetük, filozófiájuk, és benne van építészetük
megannyi bizarrsága is.

7. A varieté forma- és színbeli dinamizmusa
folytán a legegészségesebb látványosságot nyújtja
(bűvészek, táncosnők, artisták, tarka lovasok,
láb-ujjhegyen forgó táncosok spirál-ciklonjai). A
varieté

Hugo Ball előadása a zürichi Voltaire Kabaré-
ban (1916)

a maga gyors és ellenállhatatlan táncritmusával a
legtohonyább lelkeket is óhatatlanul kiragadja a tu-
nyaságból, s futásra, ugrándozásra készti.

8. Egyedül a varieté veszi igénybe a
közönség együttműködését. A néző nem
tétlenkedik ostoba voyeurként, hanem lármásan
részt vesz az eseményekben, maga is dalra
fakad a zenekar muzsikájára, kiszámíthatatlanul
bele-beleszól az előadásba, bizarr párbeszédbe
bocsátkozik a színészekkel. Ok pedig a
zenészekkel bolondoznak.

A varieté a szivar- és cigarettafüstöt is felhasz-
nálja, hogy a nézőtér és a színpad légkörét
egyesítse. S mivel a közönség ily módon
együttmű

ködik az előadók ötleteinek végrehajtásában, a
cselekmény egyidejűleg zajlik a színpadon, a pá-
holyokban és a földszinti nézőtéren. Az előadás
végén pedig a rajongók, a monoklis szmokingok
zászlóaljai körében folytatódik, akik a kijáratnál
csoportosulva tárgyalják a sztárt; kettős végső
győzelem: elegáns vacsora, és jöhet az ágy.

9. A varieté a férfiembernek az őszinteség
iskolája, mivel felszítja ragadozó ösztönét, s mi-
vel a nők minden jellemtorzító és álságos üres
frázisáról, minden sóhajtozásáról, minden ro-
mantikus nyavalygásáról lerántja a leplet. Ezzel
szemben hangsúlyozza a nő csodálatos állati
tulajdonságait, birtokolni akarását, csáberejét,
álnokságát és kitartását.

10. A varieté a hősiesség iskolája, mert a
különféle akadályok és nehézségrekordok legyő-



 SZABADPOLC 

zése és túlszárnyalása révén a veszély intenzív és
egészséges légkörét teremti meg a színpadon (pl.
halálugrás, looping the loop kerékpáron, au-
tomobilon, lóháton).

11. A varieté a finomság, a bonyolultság és a
szellemi szintézisteremtés iskolája, vegyük csak a
bohócokat, a szemfényvesztőket, a gondolat-
olvasókat, a fejszámoló művészeket, a gyorsraj-
zolókat, az utánzó művészeket és a parodistákat,
a zenebohócokat vagy a valószínűtlen elmeszü-
leményekkel hódító amerikai artistákat.

12. A varieté az egyetlen, serdülőknek és te-
hetséges fiataloknak tanácsolható iskola, mert a
legnehezebben érthető problémákat és a legbo-
nyolultabb politikai eseményeket is tömören és
gyorsan magyarázza el. Például: egy évvel ezelőtt
a Folies-Bergére két táncosa megjelenítette a
Cambon és Kinderlen-Watcher közt Marokkó és
Kongó kérdéséről dúló vitát; jelképes és jelen-
tőségteljes táncuk legalább egy hároméves kül-
politikai képzéssel ért föl. A táncosok a közönség
felé fordulva, karba font kézzel, vállukat össze

vetve kölcsönösen területi engedményeket tettek
egymásnak, előre-hátra, jobbra-balra ugrándozva,
egymástól soha el nem szakadva, mindvégig
ugyanarra a célra koncentrálva: hogy a másikat
összezavarják. Végtelen udvariasság, ügyes tak-
tikázás, elszántság, bizalmatlanság, makacsság,
minuciózus megfontoltság, szóval felülmúlhatatlan
diplomácia tükröződött rajtuk.

A varieté ráadásul fényesen szemlélteti az élet-
ben uralkodó törvényeket:

a.a bonyodalmak és a ritmusbeli különbségek
szükségszerűségét;

b.a hazugság és az ellentmondásosság sors-
szerűségét (pl.: pásztorlányka és kegyetlen katona
képét öltő kétarcú angol táncosnők);

c. az emberi erőket megváltoztató tervszerű aka-
rat mindenhatóságát;

d.a sebesség + átváltozások szintézisét (Id.
Fregoli).

13. A szenvedély sóvár vágyakozását egy
közönséges mesterség monotóniájával és
automatizmusával az unalomig ismételve a varieté
következetesen lekicsinyli az eszményi szerelmet és
a vele járó romantikus megszállottságot. Bizarrul
elgépiesíti az érzéseket, megveti és egészségesen
semmibe veszi a testi birtoklás őrületét, a kéjt a
koitusz ösztönös funkciójára alacsonyítja le, s
minden misztériumától, minden szorongásától,
egészségre ártalmas idealizmusától megfosztja.

A varieté ehelyett a ledér, a könnyű és léha
szerelmek érzésére és ízére kapat rá. A kaszinók
teraszain tartott szabadtéri kabaré-előadások rend-
kívül szórakoztató csatározást jelentenek egyrész-
ről a végtelen keservek gyötörte, csupa szorongás
holdfény, másrészről a hamis ékszereken, a kifes-
tett bőrön, a tarkabarka szoknyácskákon, a bárso-
nyokon, a lüsztereken és az ajkak hamis vérpirosán
durván villódzó villanyfény közt. Természetesen az
erőteljes villanyfényfog diadalmaskodni, s a lágy és
dekadens holdfény lesz a vesztes.

14. A varieté természetesen antiakadémikus,
primitív és szókimondó, következésképp váratlan
hatásai és egyszerű eszközei révén közérthetőbb.
(Pl. a kuplék végén ketrecbe zárt vadállat módjára
rendszeresen körbejáró énekesek.)

15. A varieté lerombolja a nagybetűs Művészet
ünnepélyességét, Szentségét, Komolyságát, Fenn-
költségét. Segédkezik a halhatatlan remekművek
futurista lerombolásában, dísztelenül és tiszteletle-
nül plagizálva, parodizálva, közönséges attrakcióvá
sűrítve őket. Ilyenformán feltétlenül helyeseljük,
hogy egy nagy londoni music-hall a Parsifalt 40
percbe tömörítve akarja előadni.

16. Avarieté minden távlatról, arányról, időről és
térről alkotott koncepciónkat lerombolja. (Pl. egy
színpad közepén magában álló, 30 cm magas kis
rácsos kaput bizonyos hóbortos amerikaiak jö-

Umberto Boccioni: Izmok mozgásban
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vet-menet nagy komolyan nyitnak-zárnak, mint-ha
nem volna más választásuk.)

17. A varieté minden ez idáig elért rekordot
produkál: a japánok maximális gyorsaságát, va-
lamint tökéletes egyensúlyérzékét és akrobatikus
képességeit, a négerek izomőrületét, az állatok
(idomított lovak, elefántok, fókák, kutyák, mada-
rak) értelmi fejlettségének maximumát, a Nápolyi-
öböl és az orosz sztyeppe maximális zenei
ihletettségét, a párizsi szellem maximumát, a
különböző emberfajták maximális erőpróbáját
(birkózás és boksz), a maximális anatómiai torzsá-
got és a maximális női szépséget.

18. Miközben a kortárs színház a belső életet,
a tanáros elmélyedést, a könyvtárat, a múzeumot, a
lelkiismeret egyhangú küzdelmeit, az érzelmek os-
toba boncolgatását eszményíti, egyszóval pszicho-
logizál (micsoda mocskos fogalom és szó!), a va-
rieté a cselekvést, a hősiességet, a szabad levegőt,
az ügyességet, az ösztön és az intuíció hatalmát
hirdeti. A pszichológiával azt állítja szembe, amit én
fizikomániának nevezek.

19. A varieté végül a legkifinomultabb pompa
és élvezet egyetlen csábító fészkeként ismert
Párizs fényes kivonatát nyújtja az Olaszország-
hoz hasonlóan nem egyetlen nagy főváros köré
szerveződő országoknak.

A Futurizmus
a varietét a meglepetés,
a rekord és a fizikománia színházává akarja ala-
kítani.

1. Teljességgel le kell rombolni a varietében
mindenfajta logikát, a végtelenségig el kell túloz-ni
a fényűzést, meg kell sokszorozni az ellentéteket,
s a valószerűtlen és a képtelen uralmát kell
megteremteni a színpadon. Például kötelezni kell
az énekeseket, hogy a csábítás eszközeként min-
denféle, mindeddig mellőzött színekkel fessék be a
dekoltázsukat, a karjukat, de leginkább a hajukat.
Zöld haj, ibolyaszín kar, égszínkék dekoltázs, na-
rancssárga konty stb. Egy sanzon kellős közepén
váltsanak át forradalmi beszédre. A legszebb ro-
máncot tűzdeljék tele sértő megjegyzésekkel és
káromkodásokkal stb.

2. Meg kell akadályozni, hogy a varietében ha-
gyományok sora gyökeresedjék meg. Ezért küzdeni
kell a párizsi revü ellen, sőt el kell törölni, mert a
görög tragédiához foghatóan ostoba és unalmas az
antik kórus funkcióját betöltő compére-rel és
commére-rel meg a politikai személyiségeket és
eseményeket felsorakoztató parádéjával, amelyet
szörnyen bosszantó logika és gondolatmenet dik-
tálta szellemes bemondások nyomatékosítanak. A
varietének nem annak kéne lennie, ami sajnos ma-
napság: ma egy többé-kevésbé humoros újság.

3. Be kell iktatni a meglepetést, és be kell
vonni a műsorba a földszint, a páholyok és a
karzat közönségét. Egy-két javaslat kapásból:
néhány

ülésre erős ragasztót kell kenni, hogy az odara-
gadt néző - férfi vagy nő - általános derültséget
keltsen (a tönkrement frakkért vagy toalettért
távozáskor természetesen kártérítést fizetnek az
illetőnek); ugyanazt a helyet tíz embernek is el
kell adni, hogy ebből torlódás, hangos szóváltás,
veszekedés kerekedjék; ingyenjegyet kell felaján-
lani köztudottan hóbortos, ingerlékeny vagy kü-
lönc uraknak, vagy hölgyeknek, akik trágár kéz-
mozdulatokkal, a nők csipkedésével vagy egyéb
bolondériával várhatóan lármás jelenetek okozói
lesznek. Be kell hinteni az üléseket viszkető-
porral, tüsszentőporral és más hasonlókkal.

4. Rendszeresen le kell járatni az egész
klasszikus művészetet a színpadon, például úgy,
hogy sűrítve és nevetségesen összezagyválva egy
estén mutatják be az összes görög, francia, olasz
tragédiát. Vagy nápolyi dalok beiktatásával élénkítik
Beethoven, Wagner, Bach, Bellini, Chopin műveit.
Egy-más mellé állítják a színpadon Zacconit,
Dusét és Mayolt, Sarah Bernhardt-t és Fregolit.
Egy Beethoven-szimfóniát visszafelé, az utolsó
hangjegyen kezdve játszanak el. A Shakespeare-
összest egyet-len felvonásra redukálják. A
legtiszteletreméltóbb

Marinetti, Carlo Cará, Umberto Boccioni és
Luigi Russolo

színészekkel hasonlóképpen kell eljárni. Az
Ernani előadóit nyakig zsákba kell kötni. Be kell
szappanozni a színpad deszkáit, hogy a legtragiku-
sabb pillanatban mulatságos esések fűszerezzék az
előadást.

5. Minden módon támogatni kell az amerikai
varietéartisták által képviselt műfajt: a túlfűtött gro-
teszk, a féktelen dinamizmus effektusait, a közön-
séges tréfáikat, a mérhetetlen nyerseségüket, a
meghökkentő mellényeiket és a teherhajó rakteré-
vel vetekedő bőségű nadrágjaikat, mert ezer egyéb
dologgal együtt ezekből bújik elő a világ arcát
megfiatalító nagy futurista derű.

Mert ne feledjétek, mi futuristák a VIDÁMSÁG
IFJÚ TÜZÉREI vagyunk, ahogy kiáltványunkban hir-
detjük, Öljük meg a holdfényt tűz + tűz + fény
minden este harca holdfény és az avítt égboltok
ellen

nagyvárosok fényreklámokat lövellni
Hatalmas négerarc (30 m + a ház 150 m = 180

m) aranyszemet kinyitni lehunyni kinyitni le-
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hunyni, 3 m. FUMEZ FUMEZ MANOLI FUMEZ
MANOLI CIGARETTES nő ingben (50 m + 120
m a ház = 170 m) rózsaszínes lila kékeslila mell-
kast beszívni kiengedni pohár pezsgőn vil-
lanykörtehab (30 m) árnyékszájban pezsgetni
elpárologtatni fényreklám elhomályosodik
erőszakos fekete kéztől meghalni újjászületni
folytatni a nappali hajszát az éjszakában emberi
bátorság + őrület se meghalni se megállni se
aludni fényreklám = ásványok és növé-
nyek keletkeznek és málladoznak föld gyomra a

futurista házak vasarcainak vérke-
ringése megelevenedik elpirul (öröm harag gye-
rünk gyerünk még gyorsabban még erősebben)
amint a pesszimista tagadó érzelmes nosztalgi-
kus árnyak megrohannák a várost a munka
füstös nyüzsgését nappalra becsatornázó utcák
tündöklő ébredése két ló (30 m magas) egy
patával aranylabdákat görget GIOCONDA
HASHAJTÓ VÍZ trrrr trrrrr Elevated trrrr trrrrr
kereszteződik a fejen trombiiibiiibiitták
mentőautók sziréééénája + villanyfényözön az
utcák ragyogó folyosókká változnak logikus
szükségszerűség tereli nyomja a tömeget a
music-hall rettegése + vidámsága + zenebonája
felé FOLIES-BERGÉRE EMPIRE CRÉME-
ECLIPSE piros piros piros türkiz türkiz lila hi-
ganyoszlopok a szenvelgő éjszaka hatal-
mas tűz bíbor gyémánt arany betű-angolnák ál-
tali futurista kihívása csillag-vereség a
szemközti ház sárga pofonok fényreklámjának
izzó lelkes hitteli meggyőződéses behatolni vá-
gyása abba a szunyókáló köszvényrágta könyv-
moly papucsosba 3 tükör tükrözi a reklám 3
araaanyvörööös mélységbe merül 3 milliárd ki-
lométer mély szakadékokat kinyitni bezárni ki-
nyitni bezárni borzalom kijönni gyorsan

kijönni kalap sétapálca lépcső taxaméter rándu-
lások zum zuzumm ez az fényárban úszó
sétány a könnyűzene térítői közti párduc-kokot-
tok ünnepélyessége vidámság telt és meleg
illata music-hall = a világ futurista agyának
fáradhatatlan ventillátora.

Daily Mail 1913. november 21.

Marinetti, Settimelli, Corra: A
szintetikus futurista színház

(Technikaellenes - dinamikus - egyidejű - auto-
nóm - alogikus - irreális)

Miközben az oly hőn óhajtott nagy háborúnkra
várunk, mi futuristák a Végveszély nagy órájára
való felkészülés jegyében hol kíméletlen közöm-
bösségellenes akciónkat folytatjuk a tereken és
az egyetemeken, hol művészeti akciónkkal ha-
tunk az olasz érzékenységre. Olaszországnak ret-
tenthetetlennek, a végtelenségig vadnak, rugal-
masnak és fürgének kell lennie, mint a vívónak, a
csapásokra érzéketlennek, minta bokszolónak, s
még egy ötvenezer halottat követelő győzelem
vagy akár egy vereség bejelentése hallatán is
szenvtelennek.

Hogy Olaszország megtanuljon villámgyorsan
dönteni, lendületet venni, minden lehetséges
erőfeszítést és minden lehetséges csapást kibír-
ni, ahhoz nem kellenek könyvek és folyóiratok.
Ezek csak egy szűk kört érdekelnek és kötnek le;
többé-kevésbé mind unalmasak, terjengősek,
fékező hatásúak, csak arra jók, hogy megfa-
gyasszák a lelkesedést, megtörjék a lendületet,

Enrico Prampolini színpadképe Bartók Csodá-
latos mandarinjához, 1942

és kétségekkel mételyezzék a harcoló népet. A
háború, ez a felfokozott futurizmus azt követeli
tőlünk, hogy rohanjunk, s ne rohadjunk könyv-
tárakban és olvasótermekben. Következésképp
hittel valljuk, hogy manapság semmi más, csakis
a színház befolyásolhatja harcosan az olasz
lelket. Az olaszoknak ugyanis kilencven
százaléka jár színházba, de könyvet és folyóiratot
mindössze tíz százaléka olvas. Ez azonban futu-
rista színház legyen, azaz a régi formák, az
Olaszország álmos színpadain zajló monoton és
lehangoló jövés-menés tökéletes ellentéte.

A történelmi színházat nem akarjuk pocskon-
diázni, bár gyomorforgató, s már a hagyomány-
kedvelő közönség is elvetette, a kortárs színházat
viszont teljes egészében elítéljük, mivel a végte-
lenségig terjengős, analitikus, pedánsan pszi-
chologizáló, kifejtő, híg, körülményes, statikus,
tele van tilalommal, mint egy rendőrségi iroda,
cellákra oszlik, mint egy zárda, penészes, mint
egy lakatlan ház. Összegezve tehát pacifista és
közömbös színház, ellentétben a háború vad,
felforgató és szintetizáló sebességével.

Mi megteremtjük a

Szintetikus,
azaz igen-igen tömör futurista színházat. Kevés

percbe, kevés szóba és kevés gesztusba
számtalan helyzetet, érzékenységet, eszmét, ér-
zést, eseményt és jelképet sűrítünk bele.

A színházi újítónak számító írók (Ibsen,
Maeterlinck, Andrejev, Paul Claudel, Bernard
Shaw) sosem törekedtek igazi szintézisre, nem
akartak megszabadulni a terjengősséget, aprólé-
kos elemzést, lassú kibontakozást implikáló
technikától. E szerzők műveit a közönség a tétlen
bámészkodó visszataszító helyzetébe kénysze-
rülten üli végig, cseppenként kortyolgatva az
ösvényen felbukott ló lassú haláltusája láttán
gerjedt szenvedésüket és szánakozásukat. A
gyomrot megfekvő élménytől a nézőt végül a
kitörő taps-zokogás szabadítja meg. Minden fel-
vonás egy-egy türelmes minisztériumi előszobá-
zással ér föl (hatásos jelenet: csók, pisztolylövés,
áruló szó, stb.) Ez a maradi vagy félfuturista
színház ahelyett hogy eseményeket és gondola-
tokat a legkevesebb szóba és gesztusba sűrített
volna össze, a helyszínek váltakozását (a megle-
petés és a dinamizmus forrását) bestiálisan eltöröl-
ve tájakat, tereket, utcákat egy szoba egyetlen
szalámijába töltött bele. Ez a színház ekképpen
teljességgel statikus.

Meggyőződésünk, hogy mechanikusan, a tö-
mörítés eszközével teljesen meg lehet újítani a szín-
házat, tökéletes harmóniában a villámgyors és a
lakonikus iránti futurista érzékenységünkkel. Felvo-
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násaink akár villanásnyi hosszúságúak, mind-össze
pár másodpercnyiek is lehetnek. Ezzel a lényegi és
szintetikus tömörséggel a színház egyenrangú fél,
de még győztes is lehet a mozival való versenyben.

Technikaellenes.
A hagyományos színház a szerzői zsenialitást

leginkább deformáló és korlátozó irodalmi forma.
Sem az operában, sem a regényben nem uralkodnak
hozzá hasonlóan szigorú technikai követelmények:
1. mellőzni a közönség ízlésétől idegen témákat; 2.
ha megvan a (pár oldalon összefoglalható) színházi
téma, higítani, higítani két-, három-, négyfelvonás-
nyira; 3. a minket érdeklő személyt tökéletesen ér-
dektelen szereplőkkel: különcökkel, fura alakokkal és
más alkalmatlankodó egyénekkel köríteni; 4. úgy
intézni, hogy minden felvonás fél-háromnegyed órát
tartson; 5. a felvonások felépítésénél gondosan
ügyelni, hogy a) hét-nyolc tökéletesen felesleges
oldallal kezdődjenek; b) a téma egytizede az első
felvonásba, öttizede a másodikba, négy tizede a
harmadikba kerüljön; c) a felvonások emelkedő ten-
denciát mutassanak, olyanformán, hogy a felvonás
pusztán a végkifejlet előkészítését szolgálja; d) az
első felvonás legyen gátlástalanul laposka, hogy a
második szórakoztatónak és a harmadik fergeteges-
nek hasson; 6. kivétel nélkül minden lényeges mon-
datot mintegy száz vagy még több lényegtelennel
vezetni be; 7. sose áldozni egy oldalnál kevesebbet
egy bejövetel vagy egy kimenetel pontos elmagya-
rázására; 8. rendszeresen alkalmazni a fölösleges
változatosság szabályát a mű egészére, a felvoná-
sokra, a jelenetekre, a párbeszédekre, például: csi-
nálni egy felvonást nappalra, egyet estére és egyet
éjszakára; csinálni egy pátoszteli, egy fájdalmas és
egy fennköltfelvonást; ha két személy hosszan kény-
telen beszélgetni, ki kell találni valamit, ami megsza-
kítja: essen le egy váza, hallatsszon be egy arra járó
mandolinos játéka... vagy egyfolytában mozgatni
kell a két személyt, ültéből felállítani, jobbról átkül-
deni balra, s közben úgy alakítani a dialógust, hogy
minden pillanatban az az érzésünk támadjon, hogy
itt valami bomba robban (pl. a megcsalt férj meg-
szerzi a feleségétől a bizonyítékot), de valójában
eltelik a felvonás, és mégse robban semmi; 9. irtó-
zatosan ügyelni a cselekmény valószerűségére; 10.
elérni, hogy a közönség kénytelen-kelletlen a legtel-
jesebb mértékben megértse minden egyes színpadi
esemény hogyanját és miértjét, s ami a legfonto-
sabb: az utolsó felvonásban mindenképpen tudja
meg, mi lesz a főszereplőkkel.

Színházi szintetista mozgalmunkkal le akarjuk
rombolni a technikát, amely ahelyett hogy egysze-
rűsödött volna, a görögöktől napjainkig mind dog-
matikusabbá, ostobán logikussá, aprólékossá, pe-
dánssá, fojtogatóvá vált. Tehát:

1. Ostobaság száz oldalon leírni azt, amihez egy
is elég, csak mert a közönség megszokásból és
gyerekes ösztönösségből valamely eseménysor

eredményeképp akarja látni egy szereplő ,
jellemét, s a szereplőt valóságosnak akarja hinni,
hogy csodálhassa művészi értékét, amelyet nem
hajlandó elismerni, ha a szerző csak nagy vona-
lakban vázolja fel.

2. Ostobaság nem lázadni a színpadra való al-
kalmasság előítélete ellen, hiszen maga az élet
(amely sokkalta korlátozottabb, szabályszerűbb és
kiszámíthatóbb eseményekből tevődik össze, mint a
művészet) túlnyomórészt antiteátrális, s még eb-
ben a részében is számtalan színpadi lehetőség
rejlik. Minden teátrális, aminek értéke van.

3. Ostobaság a tömeg igénytelenségét
kiszolgálni, amely tömeg végül a rokonszenves
szereplőt felmagasztalva, az ellenszenvest
letaposva akarja látni.

4. Ostobaság valószerűségre törekedni (ez kép-
telenség is, mivelhogy érték és zsenialitás egyálta-
lán nem esnek vele egybe).

5. Ostobaság aprólékos logikával a történések
magyarázatán igyekezni, hiszen egy eseményt tel-
jességében, minden előzményével és
következményével együtt az életben sem
ragadhatunk meg soha, mert a körülöttünk vibráló
valóság egymással összefüggő, egymásba
kapcsolódó, zavaros, bonyolult, kaotikus
eseményfoszlányok sorozatát zúdítja ránk. Például
ostobaság két emberveszekedését a színpadon
mindig sorjában, logikusan és világosan ábrázolni,
mikor az életben szinte kizárólag vitatöredékekkel

találkozunk, amelyekhez modern emberi
tevékenységünk során egy-egy percig statisztálunk
villamoson, kávéházban, megállóban, s amelyek
gesztusok, szavak, zajok és fények mozgalmas
szimfóniarészleteiként fényképeződnek le
bennünk.

6. Ostobaság engedelmeskedni a fokozás, az
előkészítés és a hatásos vég-
kifejlet követelményeinek.

7. Ostobaság megengedni,
hogy saját zsenialitásunkra
valamely technika súlya
ránehezedjék, mert a technikát
bárki (még a hülye is) el tudja
tanulás, gyakorlat és türelem
árán sajátítani.

8. Ostobaság a totális
teremtés mindeddig feltáratlan
űrébe való dinamikus ugrásról
lemondani.

Dinamikus, egyidejű,
azaz a rögtönzésből, a

villámgyors intuícióból, az ihlető
és megvilágosító adott
helyzetből született. Egy dolog
szerintünk akkor hiteles, ha
rögtönzik (órák, percek,
pillanatok alatt), nem pedig
hosszasan (hónapok, évek,
évszázadok alatt) készítik elő.

Leküzdhetetlenül undorodunk az a priori, íróasz-
talnál végzett munkától. A mi műveink zöme a
színházban íródott. A színházi környezet a mi ki-
meríthetetlen ihletforrásunk: az aranyban tobzódó
üres színház delejező köríve egy fáradt aggyal vé-
gigcsinált délelőtti próbán; egy színész intonációja,
amelyre paradox gondolatok egész épülete alapoz-
ható; egy díszletmozgás, amely egy fényszimfóniá-
hoz adja meg a kezdő lökést; egy jó húsú színésznő,
akiről zseniális festői beállítások lehetőségei jutnak
eszünkbe.

Egy hősies komikuszászlóalj élén olaszországi
portyára indulva az Elektromosságot és más, teg-
nap még vállalt, mára túlhaladott és megtagadott
futurista szintéziseket erőszakoltunk rá az előadó-
termekbe börtönzött forradalmak gyanánt kezelt
közönségre. A palermói Politeama Garibalditól a
milánói Dal Verméig, Az olasz színházak a sereg
tomboló üzenetére ráncaikat kisimítva hahotáztak,
hogy a föld is belerendült. Fraternizáltunk a
színészekkel. Az utazás álmatlan éjszakáin pedig
egymás zsenialitását szítva vitatkoztunk az alagutak
és állomások ritmusára. A mi futurista színházunk
Shakespeare-re fütyül, de a komikusok fecsegését
számon tartja; Ibsen szellemességén elalszik, de a
zsöllyék piros vagy zöld visszfényén fellelkesül. Mi
különböző helyszínek és idők egybejátszásával
abszolút dinamizmusra törekszünk. Példa: a Piú che
amore (Több mint szerelem) című darabban a fő
eseményeket (pl. a játékbarlang-tulajdonos
meggyilkolását) nem mutatják a színpadon, hanem

Virgilio Marchi színpadképe a Medioevo című
baletthez, 1922
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Antonio Sant'Elia: Új város

a dinamizmus teljes mellőzésével csak elmesélik
őket; a Jorio leánya első felvonásában pedig egyet-
len helyszínen, térbeli és időbeli ugrások nélkül
zajlanak az események; ezekkel szemben a Simulta-
neitá (Egyidejűség) című futurista szintézisben két
helyszín játszik egybe, és sok különböző idő szimul-
taneitása valósul meg.

Autonóm, alogikus, irreális.
A futurista színházi szintézis nem rendelhető alá a

logikának, nem tartalmaz semmi fényképszerűt,
autonóm lesz, csakis önmagához hasonlítható, bár
önkényesen kombinált elemeit a valóságból meríti.
Ahogy a festőnek és a zenésznek létezik a külvilág-
ban szétszórva egy színekből, formákból, hangok-
ból és zörejekből álló zártabb, de intenzívebb élet,
hasonlóképpen a színházi érzékenységgel megál-
dott embernek is létezik egy specifikus valóság,
amely erőszakosan ostromolja az idegeket: az
úgynevezett színházi világ.

A futurista színházat a futurista érzékenység két
igen-igen erőteljes áramlata hozza létre, amint A
varieté és A művészi zseni súlya, mértéke és ára
című manifesztumokból kiderül, éspedig:

1. viharos szenvedélyünk
a gyors, töredékes, elegáns,
bonyolult, cinikus, erőteljes,
tűnékeny, futurista aktuális
élet iránt; 2. a művészet
nagyon modern felfogása,
mely szerint semmi-féle
logika, semmiféle
hagyomány, semmiféle
esztétika, semmiféle tech-
nika, semmiféle szükség-
szerűség nem erőltethető rá a
művész zsenialitására,
akinek csak azzal kell
foglalkoznia, hogy agyi
energiáinak az ÚJDONSÁG

TELJES ÉRTÉKÉVEL bíró
szintetikus kifejezéseit
érvényre juttassa.

A futurista színház fel
tudja majd nézőit lelkesíteni,
azaz feledtetni tudja velük a

mindennapok
egyhangúságát azáltal, hogy
a legeltúlzottabb
eredetiséggel átitatott és a
legváratlanabb módokon
kikevert érzések labirintusán
hajtja őket végig.
A futurista színház es-
ti torna lesz, amely felkészíti
fajunk lelkét az előttünk álló
futurista év gyorsaságot

követelő, veszélyes, bátor tetteire.

Összegzés:
1. teljesen eltörölni a hagyományos színház

halálát jelentő technikát;
2. színpadra vinni minden újítást (bármennyi-re

valószerűtlen, bizarr és színpadiatlan is), amivel
zsenialitásunk a tudattalanra hat, a titokzatos erők,
a tiszta absztrakció, a túlhajtott intellektualizmus, a
merő fantázia, a rekordhajhászás és a fizikománia
terén (pl. Vengono [Jönnek], F. T. Marinetti első
tárgydrámája, a futurizmus által fel-fedezett
színházi érzékenység új hajtása);

3. fogékonnyá tenni a közönséget, minden
eszközzel felkutatván, felébresztvén érzékenysé-
gének leglustább nyúlványait; érzéshálókat dobva
színpad és közönség fölé megszüntetni a rivaldához
fűződő előítéletet; kiterjeszteni a színpadi
cselekményt a nézőtérre és a nézőkre;

4. szoros barátságot kötni a komikusokkal, akik
mint gondolkodók a mindennemű torzító
műveltségbeli erőlködéstől mentes kevesek közé
tartoznak;

5. eltörölni a bohózatot, a vaudeville-t, a
pochade-ot, a komédiát, a középfajú drámát, a
tragédiát, s helyettük a futurista színház számta-

Ian új formáját hozni létre, úgymint: szabad
párbeszéd, szimultaneitás, keresztbe beszélés,
megjátszott költemény, dramatizált érzékelés,
dialogizált vidámság, negatív cselek-vés, visszaütött
poén, logikán túli vita, szintetikus torzítás, szellemes
tudományos ötlet...

6. köztünk és a tömeg közt állandó kontaktust,
mindentől független bizalomáramlatot teremte-ni,
melynek révén az új futurista színpadiasság
dinamikus elevensége átplántálható közönsé-
günkbe.

Ezek a színházról ejtett legfontosabb szavak. Első
tizenegy színházi szintézisünket (Marinetti,
Settimelli, Bruno Corra, R. Chiti, Balilla Pratella
tollából) győzelmesen vitte színre Ettore Berti,
Zoncada és Petrolini Ancona, Bologna, Padova,
Nápoly, Velence, Verona, Firenze, Róma zsúfolt
nézőterei előtt. Hamarosan birtokba vehetjük Milá-
nóban a mindenféle elektromechanikai felszerelés-
sel ellátott nagy fémépületet, s akkor aztán legsza-
badabb ötleteinket is színpadra vihetjük.

1915. január 11. - 1915. február 18.

F.T. Marinetti, Francesco Cangiullo:
A meglepetés színháza

(Szintetikus színház Fizikománia Színpadi szabad
szavak Dinamikus és szinoptikus előadás Szín-ház-
újság Színházképtár Hangszerek rögtönzött
versengése stb.)

Felmagasztaltuk és megújítottuk a varietét. A szin-
tetikus színházban leszámoltunk a technika, a való-
szerűség, a folytonos logika és a fokozatos kibon-
takozás előítéleteivel.

A szintetikus színházban a komolynak és a ne-
vetségesnek, a valóságos és a valószerűtlen
szereplőknek vadonatúj keverékeit hoztuk létre,
megteremtettük idő és tér egymásba játszását és
egyidejűségét, a tárgydrámát és a disszonanciákat,
a színi képeket, az eszmék és gesztusok kirakatát.
Az, hogy ma van egy komoly-nevetséges-groteszk
keverékéből álló fiatal olasz színház, valószerűtlen
szereplőkkel és valós helyszínekkel, idő és tér egy-
idejűségével és egymásba játszásával, az ami szin-
tetikus színházunknak köszönhető.

Most újabb ugrással kell a színháznak előbbre
jutnia. Meglepetésszínházunk a meglepetés minden
eszközével, színpadon általunk eleddig nem
alkalmazott elemekkel, eszmékkel, kontrasztokkal,
általunk mind ez idáig kihasználatlan, de az emberi
érzékenység kellemes sokkolására alkalmas szóra-
koztató egyveleggel akar vidámságot kelteni.

Több ízben kijelentettük, hogy a művészet lényegi
eleme a meglepetés, hogy a műalkotás autonóm,
csak önmagához hasonlít, ezért valóságos csoda.
Botticelli Tavasza-sok egyéb remekműhöz hason-
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lóan - megjelenésekor a különböző kompozíciós,
ritmus-, méret- és színbeli értékein felül a meglepő
eredetiség lényegi értékét is magában hordozta. A
kép ismerete, a hatására keletkezett plágiumok és
utánzatok mára lerontották ezt a meglepetésértéket.
Ebből nyilvánvaló, hogy a régi (csodált, utánzott és
plagizált) művek kultusza az új, kreatív zsenikre
nézve káros, ráadásul hiú és értelmetlen is, mivel
azoknak a műveknek ma már csak egy részét lehet
csodálni, utánozni és plagizálni.

Amikor Raffaello egy vatikáni teremnek azt a
falát választotta ki egy freskójához, amelyet pár
évvel azelőtt Sodoma ecsetje díszített fel, ennek a
festőnek a gyönyörű képét levakartatván az újrafes-
téssel saját alkotói büszkesége előtt hódolt abban a
hitben, hogy a művészi alkotás legfőbb értéke a
megjelenésekor keltett meglepetésben rejlik.

Elsőrendű fontosságot tulajdonítunk tehát a
meglepetés értékének. Annál is inkább, mivel oly
sok, a megjelenésekor meglepetést keltő, zseniális
művekben bővelkedő évszázad után ma már igen-
igen nehéz meglepetést okozni.

A meglepetés színházában a szerző ötletkövének
akkor érvényes a dobása, ha:

1. kellemes meglepetéssel találja telibe a közön-
ség érzékenységét;

2. további fergeteges ötletek folyamatosságával
kecsegtet a messzire fröccsentett víz, a vízben tá-
madt koncentrikus körök vagy a visszaverődő
visszhang mintájára;

3. tökéletesen kiszámíthatatlan szavakat és tet-
teket vált ki a közönségből, mert minden meglepe-
tésnek újabb meglepetéseket kell szülnie a nézőté-
ren, a páholyokban és városszerte aznap este,
másnap, az idők végeztéig.

A meglepetés színháza az olasz szellem maxi-
mális rugalmasságáért küzdő, logikán túli szellemi
tornagyakorlataival ki akarja szakítani az olasz
ifjúságot a monoton, gyászos, elbutító politikai
megszállottságból.

Összegezve: a meglepetés színházában egy
tornászokkal, atlétákkal, illuzionistákkal, artistákkal,
bűvészekkel dolgozó futurista kabaré minden
fizikomániáján kívül és a szintetikus színház elemein
felül helyet kell kapnia egy futurista szín-
házújságnak, egy színházi szobortárlatnak, továbbá
dinamikus és szinoptikus tánc + szabad szavak
produkcióknak, színpadra alkalmazott szabadszó-
költeményeknek, két zongorára, zongorára és
énekhangra elképzelt versenyrögtönzéseknek, sza-
bad zenekari improvizációknak stb. is.

A Marinetti, Settimelli, Cangiullo, Buzzi, Mario
Carli, Folgore, Pratella, Jannelli, Nannetti, Remo
Chiti, Mario Dessy, Balla, Volt, Dépero, Rognoni,
Soggetti, Masnata, Vasati, Alfonso Dolce által te-
remtett szintetikus színházat Olaszországban Berti,
Ninchi, Zonchada, Tumiati, Mateldi, Petrolini,
Luciano Molinari társulatai, Párizsban és Genfben
az Art et Liberté avantgárd társaság, Prágában a
csehszlovák Svandovo Színház vitte diadalra.

A mi meglepetésszínházunkat a De Angeli Futu-
rista Társulat képviselte és játszotta nápolyi, paler-
mói, római, firenzei, genovai, torinói, milánói kö-
zönség előtt, s ezek - egy velünk kevéssé ro-
konszenvező napilap, az II Giorno kifejezése szerint
- rettentően vidámak voltak. Rómában a ha-
gyományőrzők olyan szemtelenül viselkedtek, hogy
Marinetti, Cangiullo és a Fomari fivérek meg-verték
őket. Legendás az a rúgás, amellyel Toto Fornari, a
festő találta telibe egy színpadra kapaszkodó
krakéler hagyományőrző hátulsó fejét, meg-fizetvén
a zöldségeiért. Ezzel a meglepetésrúgással Fornari
festő bevetette a hagyományőrzőt a nézőtér
kemencéjébe.

A meglepetésszínház a következő kiállításokat
rendezte: Nápolyban a futurista Pasqualino
Cangiullo festő képeit, Rómában - Balla festő
színpadi közreműködésével - Toto Fornari futurista
festő képeit, Firenzében Marasco futurista festő
képeit, Milánóban Bernini futurista festő képeit
mutatta be.

A meglepetésszínház Aldo Mantia, Mario
Bartoccini, Vittorio Mortari, Franco Baldi futurista
zeneszerzők ötleteire hangszerek (zongora-zongo-
ra, zongora-gordonka) rögtönzéseit is színre vitte.

Milánó, 1921. október 11.

Marinetti:
A szintetikus színház
és a meglepetésszínház után
felfedezzük a tiszta elemek elvont
pszichologizálásellenes színházát
és a taktilis színházat

A verista színházat és a dannunziánus színházat
igen helyesen félresöprő fiatal olasz színház teljes
egészében futurista színház volna, ha nem lenne
pszichologizálással és filozofálgatással megterhel-
ve. Ez a fiatal olasz színház sohase mert volna
valósat és irreálisat, komolyat és groteszket me ré-
szen egybejátszatni, valóságot és látomást össze-
hozni, lelketlen tárgyakkal jeleneteket előadni, ha a
mi futurista szintetikus színházunk mindezt be nem
vezeti az olasz színpadokon.

A Pirandello új darabjának tapsoló közönség
most az ő futurista trouvaille-ának is tapsol, annak,
hogy bevonja a közönséget a darab cselekményé-
be. A közönségnek jusson eszébe, hogy ez a
trouvaille a futuristák találmánya.

Ennek a színház, az operett és a music-haIl
területén tapasztalható úttörésnek a tényére már a
párizsi, az angol, a berlini, az amerikai kritika is
felfigyelt; legutóbb a Comoedia című párizsi napilap
egy vezércikkében Gustave Fréjaville így írt: „F T.
Marinetti tíz évvel ezelőtt sok olyan igazságot mon-
dott a hegyekről, amelyek ma már evidenciaként
hangzanak."

A Marinetti és Settimelli által teremtett szintetikus
színházat Olaszországban Berti, Ninchi, Zonchada,
Tumiati, Mateldi, Petrolini, Luciano Molinari
társulatai, Párizsban és Genfben az Art et Action
avantgárd társaság, Prágában a csehszlovák
Svandovo Színház vitték: diadalra.

Ami meglepetésszínházunkat a De Angeli Futu-
rista Társulat képviselte és játszotta nápolyi, paler-
mói, római, firenzei, genovai, torinói, milánói stb.
közönség előtt.

A minden nyelven bemutatott és elterjedt, szám-
talan újság által kommentált futurista szintetikus
színház és meglepetésszínház minden drámai szí-
nészre és minden színházi környezetre megtette
hatását.

A Hat szereplő szerzőt keres című Pirandello-
darab (amely a maradian bőbeszédű filozofálgatás
és pszichologizálás mellett tipikusan futurista
tárgyjeleneteket is tartalmaz) sikere a bizonyíték,
hogy a közönség milyen lelkesen fogadja a futuriz-
mus mérsékelt formáit. Egyébként az orosz színház
díszletforradalma is az olasz futurizmusnak és Balla,
Prampolini, Depero futuristáknak köszönhető. Ezt
Luigi Chiarelli állapítja meg a Corriere ltaliano egy
cikkében:

Az orosz díszlettervezők szinte valamennyien a mi
futuristáinkból indulnak ki, mert Oroszországban Mari-
netti igéje orákulum; a művek szellemi interpretációja,
már ami a környezetet illeti, gyakran juttatja eszünkbe
Anton Giulio Bragaglia merész lélektani megközelítési
kísérleteit; ő, alkalmas eszközök híján ugyan, de már jó
pár éve dolgozik Olaszországban a színpad megújításán.
A visszasírt Ricciardi Szín-Színházának is érezhetőek
oroszországi hatáséi. Tairov a Kamernij színházból
Alessandra Exter nyomdokain haladva a teatralitásnak
próbál lendületet adni, de ő is az olasz futuristák kiáltvá-
nyait tartja szem előtt; színpadképei Bragaglia és
Marinetti Epilepsziás kabaré c. balettje mintájára táncol-
nak a színésszel.

1911-ben én és Emilio Settimelli meghirdettük a
színház totális forradalmát. Az olasz és a külföldi
színpadokon uralkodó gyakorlattal homlokegyenest
ellenkező elképzeléseinkkel minden szabályt és
minden tilalmat megszegve végre minden új szellemi
szabadságra nyitott, kötetlen színházat akartunk
teremteni.

Mindenütt csak szcenikai tökéletesítésen mun-
kálkodtak, a dramaturgia megújításával senki nem
foglalkozott.

Ibsen, Maeterlinck, Andrejev, Paul Claudel,
Bernard Shaw sosem törekedtek igazi szintézisre,
nem akartak megszabadulni a terjengősséget, ap-
rólékos elemzést, lassú kibontakozást implikáló
technikától. E szerzők műveit a közönség a tétlen
bámészkodó visszataszító helyzetébe kényszerülten
üli végig, cseppenként kortyolgatva az ösvényen
felbukott ló lassú haláltusája láttán gerjedt
szenvedésüket és szánakozásukat. A gyomrot meg-
fekvő élménytől a nézőt végül a kitörő taps-zokogás
szabadítja meg. Minden felvonás egy-egy türelmes
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minisztériumi előszobázással ér föl (hatásos je-
lenet: csók, pisztolylövés, áruló szó stb.) Ez a
maradi vagy félfuturista színház, ahelyett hogy
eseményeket és gondolatokat a legkevesebb szóba
és gesztusba sűrített volna össze, a helyszínek
váltakozását (a meglepetés és a dinamizmus
forrását) bestiálisan eltörölve tájakat, tereket,
utcákat egy szoba egyetlen szalámijába töltött bele.

A szintetikus színházban leszámoltunk a techni-
ka, a valószerűség, a folytonos logika és a fokozatos
kibontakozás előítéleteivel.

A szintetikus színházban dramaturgiai újításokat
vezettünk be: a komolynak és a nevetségesnek, a
valóságos és a valószerűtlen szereplőknek
vadonatúj keverékeit hoztuk létre, megteremtettük
idő és tér egymásba játszását és egyidejűségét, a
tárgydrámát és a disszonanciákat, a színi
képkiállítást, az eszmék és gesztusok kirakatát. Az,
hogy ma van egy komoly-nevetséges-groteszk
keverékéből álló fiatal olasz színház, valószerűtlen
szereplőkkel és valós helyszínekkel, idő és tér
egyidejűségével és egy-másba játszásával, az a mi
szintetikus színházunk-nak köszönhető.

Meglepetésszínházunk a meglepetés minden
eszközével, színpadon általunk eleddig nem alkal-
mazott elemekkel, eszmékkel, kontrasztokkal, álta-
lunk mind ez idáig kihasználatlan, de az emberi
érzékenység kellemes sokkolására alkalmas szóra-
koztató egyveleggel akar vidámságot kelteni. Ami
szemünkben a művészet lényegi eleme a meg-
lepetés, a műalkotás autonóm, csak önmagához
hasonlít, ezért valóságos csoda. Botticelli Tavasza
- sok egyéb remekműhöz hasonlóan -
megjelenésekor a különböző kompozíciós, ritmus-,
méret- és színbeli értékein felül a meglepő
eredetiség lényegi értékét is magában hordozta. A
kép ismerete, a hatására keletkezett plágiumok és
utánzatok mára lerontották ezt a
meglepetésértéket. Ebből nyilvánvaló, hogy a régi
(csodált, utánzott és plagizált) művek kultusza az
új, kreatív zsenikre nézve káros, ráadásul hiú és
értelmetlen is, mivel azoknak a műveknek ma már
csak egy részét lehet csodálni, utánozni és
plagizálni.

Amikor Raffaello egy vatikáni teremnek azt a falát
választotta ki egy freskójához, amelyet pár évvel
azelőtt Sodoma ecsetje díszített fel, ennek a
festőnek a gyönyörű képét levakartatván az újrafes-
téssel saját alkotói büszkesége előtt hódolt abban a
hitben, hogy a művészi alkotás legfőbb értéke a
megjelenésekor keltett meglepetésben rejlik.

Elsőrendű fontosságot tulajdonítunk tehát a
meglepetés értékének. Annál is inkább, mivel oly
sok, a megjelenésekor meglepetést keltő, zseniális
művekben bővelkedő évszázad után ma már igen-
igen nehéz meglepetést okozni.

A meglepetés színházában a szerző ötletkövének
akkor érvényes a dobása, ha:

1. kellemes meglepetéssel találja telibe a
közönség érzékenységét;

2. további fergeteges ötletek
folyamatosságával kecsegtet a messzire
fröccsentett víz, a vízben támadt koncentrikus
körök vagy a visszaverődő visszhang mintájára;

3. tökéletesen kiszámíthatatlan szavakat és tet-
teket vált ki a közönségből, mert minden meglepe-
tésnek újabb meglepetéseket kell szülnie a néző-
téren, a páholyokban és városszerte aznap este,
másnap, az idők végeztéig.

Most már sürgősen ki kell irtani a színházból
mindenféle pszichologizmust:

1. a hagyományos tudományos-dokumenta-
rista pszichologizmust;

2. a párizsias, töredékes, elpuhult, kétértelmű
félfuturista pszichologizmust (Proust);

3. az olasz pszichologizmust, amely a
futuriznnus álarcában nehézkes, körmönfont,
unalmas, gyászos, moralista, pedáns
lélekbúvárkodást folytat döglött hamletizmusokkal
- „Lenni vagy nem lenni; élni, álmodni" - alkotó
szintézis és mozgalmasság nélküli filozofikus
párbeszédekkel súlyosbítva.

Ezek a pszichologizmusok mind egyformán
részletekbe vesző, hosszú, homályos, líraiatlan,
egyhangú, idegesítő, lehangoló, olaszellenes meg-
nyilvánulások, ellenkeznek fajtánk lírai, szellemes,
kirobbanó, rögtönző, szárnyaló, színpompás tulaj-
donságaival.

Ezért két új színházi formát hoztunk létre (s
mutattunk be az Új Futurista Színház tizennyolc
olasz várost érintő turnéján):

1. a tiszta elemek elvont, alogikus szintézisét,
mely a mozgásban levő élet erőit pszichologizálás
nélkül ábrázolja; az elvont szintézis tipikus benyo-
másblokkok alogikus és meglepő kombinációja;

2. a muszkuláris, sportos, mechanikus taktilis
szintézist, amelyben szintén nincs helye a pszicho-
lógiának.

Fordította: Magyarósi Gizella

In his leading article our collaborator László
Bérczes, on his way to the burial of Miklós Tompa,
deceased at the age of 86, evokes his encounters
with this Great Old Man of Hungarian ethnic
minority theatre in Transylvania, one-time founder
of the Székler Theatre in Marosvásárhely/Tirgu
Mures, father of Gábor Tompa, present-day artistic
director of the Hungarian State Theatre in Kolozs-
vár/Cluj-Napoca.

In a theoretical essay transcending mere
criticism István L. Sándor examinesthis season's
new Hungarian plays, as authored by Lajos Parti
Nagy, Sándor Sultz, Péter Kárpáti, László Garaczi
and Ákos Németh, to establish the chief
tendencies in thinking and general views of life and
world reflected in the dramaturgy, the structure and
the portrayal of characters recurring in our recent
dramas.

While Reading a Diary is the provisory title of a
new book by our great actor Miklós Gábor. We
present a chapter of this as yet unpublished work,
adding three highly controversial reviews quoted in
Mr. Gábor's text and typical of the dogmatic
criticism of the fifties. This part of our present issue
is aptly closed by András Nyerges's appreciation of
Miklós Gábor's previous autobiographical volume,
named A Handsome Genius.

In an article entitled Models of Theatre Polish
critic Andrzej ZiOifiski analyzes the structures and
operative methods of commercial and non-
commercial theatres in the West, from the aspect
of the profound changes already operated and to
be expected in Polish theatre.The topicality of his
ideas is proved by the following article, The
Moodiness of the Structure in which Hungarian
critic József Marx tries to diagnose the present
uncertain and dejected atmosphere of the
Hungarian theatrical landscape and outlines some
possible solutions for the use of professionals as
well as of the competent authorities.

Author-translator András Forgách presents the
theatre-related writings - reviews, commentaries,
short theoretical notes, all from the year 1810 - of
German classic author Heinrich von Kleist; and the
issue closes with a new piece of Géza Fodor's series
on theatre research: Mr. Fodor introduces and
publishes this time the most important and
characteristic manifesto-like writings - dating from
the years between 1913 and 1921 - of Filippo
Tommaso Marinetti, Italian founder of futurist
theatre.

Dusa Gábor: Ketten egyedül
Az Andaxinház Ketten egyedül című előadásának egyik jellegzetes pillanatát rögzíti Dusa Gábor felvétele. A két színész - Geltz Péter és Stubnya
Béla - testtartása voltaképpen egy mozdulatsor kimerevített részlete: egy olyan produkcióban, melynek színházi-nyelvi eszköztárában még
azujjtartásnak, a zakó gyűrődéseinek is fontos szerepe van.


