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A  hang iránt két olyan szi tuá ció kel tet te fel tu do -
má nyos ér dek lô dé se met, amely ben sa ját 
döbbe ne tem mel és szót lan sá gom mal kel lett 

szem be sül nöm. A „han got” nem me ta fo ri kus ér te -
lem ben hasz ná lom: ar ra az idô ben és tér ben ter je -
dô hangra gon do lok, ame lyik tény le ge sen, vagyis 
szín pa don, te le fon be szél ge té sek so rán, a rá dió ban, 
egy elôadá son vagy ép pen ma gán be szél ge tés köz -
ben hall ható. Az em lí tett két hely ze tet „tu do má nyos 
ôs je le net” cím mel il le tem, és mintegy ke re tét al kot -
ják an nak a gon do lat me net nek, amely „a szín há zi 
ese mény para dig má já nak” te kin ti a konk ré tan fel -
csen dü lô hango kat. A „Hang zós ság kontra szö veg -
sze rû ség” cí mû alfe je zet ben azt az el mé le ti ál lás pon -
tot re- kon stu rá lom, amely a hang zós sá got a nyelv 
egyik meg testesü lé si for má ja ként fog ja fel, majd a 
vég kö vet kez te té sek bir to ká ban elem zem „hang zós -
ság és tes ti ség vi szo nyát” Artaud Is ten íté let tel vé gez -
ni cí mû rá dió já té kában.  

 
Tu do má nyos ôs je le net I. 

 

E gyik ba rát nôm ké szü lô hang já té ká ról me sélt. 
Gi se la von Wy so cki tör té ne te egy fa na ti kus 
Kép gyûj tô rôl szól, aki rab já vá vá lik szél sô sége -

sen túl haj tott szen ve dé lyé nek, míg egy szer csak az 
men ti meg a fagy ha lál tól, ha el tü ze li év ti ze dek mun -
káit: a fest mé nye ket. Rö vid del a fel vé tel elôtt a rádió 
szer kesz tô je Ul rich Mat thes-t ja va sol ta az – egyet -

len – fô sze rep felol va sá sá ra. Ön kén te le nül megál -
la pí tot tam, hogy Mat thes ideá lis vá lasz tás, mi re az 
író nô ezt fe lel te: „Lá tod, a szer kesz tô is pon to san 
ugyanezt mond ta. Mondd már, mi lyen ennek a 
Mat thes- nek a hang ja, én saj nos csak a ne vét is me -
rem!” Ak ko ri ban, a be szél ge tés elôt ti he tek ben, hó -
na pok ban szám ta lan szor lát tam és hal lot tam Ulrich 
Mat thes-t, töb bek kö zött a ber li ni Schau büh nén 
be mu ta tott And rea Breth ren dez te Si rály Trepl jova -
ként, il let ve a Ges chich te mei ner Seele [Lel kem történe -
te] cí mû szó ló est jén, ahol leg ked ve sebb Kleist -í rá -
sa i ból és -le ve lei bôl adott elô rész le te ket. Ám amikor 
meg pró bál tam be szél ge tô part ne rem mel megosz ta -
ni azt a ha tást, amit Mat thes hang ja gya ko rol rám, 
ami kor meg pró bál tam leír ni a hang jel leg ze tes sé -
geit, mindun ta lan nyel vi szte reo tí piák és ügyet len, 
nem jól el ta lált jel zôk to la kod tak a nyel vem re. Meg -
va ló sít ha tat lan feladat nak tûnt, hogy be szél jek er -
rôl a hang ról, hogy szó vá (nyelv vé) te gyem. 

 
A hang mint a szín há zi tör té né sek pa ra dig má ja 

 

N em ha gyott nyu god ni a ku darc, mert szín há -
zi szak em ber ként ren del kez nem kel lett vol -
na a hang fe no mén já nak leírá sá ra al kal mas 

fo gal mak kal és nyel vi esz kö zök kel. Hi szen a szín -
há zat vég sô so ron a já té ko sok tes ti sé ge – vagyis 
hang zós sá ga – ha tá roz za meg. A könyv tá ri ku ta tás 
is ar ról gyô zött meg, hogy a hang a (szín ház)tu do -

DO RIS KO LESCH 

„Li sten to the Ra dio”  
Artaud rá dió hang ja(i)1 

 
Chri stel Wei ler nek és az ô hang jai nak 

 
A szín há zi hang, amely nek nyo mai ta lán még ma is hall ha tóak, 

so ha sem a kor társ, ha nem az elô zô ge ne rá ciók szín há zá nak 
hang ja: a han got nem a hang je len ko ri, ha nem a múlt be li 

kör nye ze te ala kít ja ki. 
(Je an- Lo up Ri vière)

1 A ta nul mány a Ge sells chaft für The a ter wis sens chaft [Né met Szín ház tu do má nyi Tár sa ság] ál tal 1998-ban kiírt „Han gok a 
szín pa don” cí mû pá lyá zat díj nyer tes al ko tá sa.
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mány egyik mar gi ná lis té má ja: a hang- és be széd -
kép zés sel kap cso la tos gya kor la ti jel le gû írá sok tól, 
va la mint az ope ra ku ta tá sá tól, il let ve – eh hez szo -
ro san kap cso lód va – az ének hang ról szó ló ze ne tu -
do má nyi ta nul má nyok tól2 el te kint ve meg döb ben -
tôen ke vés olyan írást le het ta lál ni, ame lyek az 
elôadás konk rét al ko tó ele mei ként fog lal koz ná nak 
a hang gal, il let ve a han gok kal.3 

A szín ház tu do mány ré szé rôl ta pasz tal ha tó ér -
dek te len ség azért is meg le pô, mert a hang gal kap -
cso la tos reflexi ók az el múlt év ti ze dek ben erô tel jes 
és ins pi rá ló ha tást gya ko rol tak a böl csé szet tu do -
má nyi ku ta tá sok ra. A fi lo zófiában Jac qu es Derrida 
fel fe dez te a nyu ga ti gon dol ko dás és kü lö nö sen a 
me tafi zi ka fo no cent riz mu sát.4 Az iro da lom tu do -
mány ban Mi ha il Bah tyin a szö ve gek po li fó niá já ra 
irá nyí tot ta a fi gyel met,5 Paul Zum thor pe dig a kö -
zép ko ri iro dal mak szó be li sé gét hang sú lyoz va meg -
al kot ta a per for mansz fo gal mát, ame lyet be széd és 
hang he te ro gén együt te se ha tá roz meg: 

 
Mi köz ben a test (a szó szce ni kai ér tel mé ben) 
csu pán rep re zen tál ja a be szé det, va ló já ban azt 
a be szé det hoz za tu do má som ra, ame lyet a mû -

vé szi szö veg tar tal maz. Ez a hely zet egy faj ta ket -
tôs rend szert ered mé nyez. A be széd egy részt el -
be szé lés ként je le nik meg, más részt az ôt ki fe je -
zô hang fel csen dü lé se és a test moz gá sa so rán 
az el be szé lés kom men tár já vá is vá lik. El be szé -
lés és ma gya rá zat – a mû ben együtt él nek, és 
mégis sa ját és sa ját sá gos já té kai kat játsszák.6 
 

A hang Zum thor szá má ra egy részt az ér tel mes el -
be szé lés szük ség sze rû elô fel té te le, más részt azon -
ban el rejt he ti, kom men tál hat ja, ki for dít hat ja vagy 
meg za var hat ja az el be szélt tör té net ér tel mét, és ér -
zé kel he tô vé te he ti a test nyo mait a nyelv ben. Ha -
son ló kép pen vál hat pszi choana li ti kai vizs gá la tok 
tár gyá vá is.7 A szó be li el be szé lést az ant ro po ló giai 
és szo cio ló giai ku ta tá sok éppúgy a kul tú ra tra dí -
ció kép zô ak tu sá nak ke re tei kö zött dol goz zák fel, 
mint a hét köz na pi tör té né sek kel fog lal ko zó tör té -
nel mi ta nul má nyok. A bio ló giai és tár sa dal mi ne -
mek ku ta tá sa pe dig az iro da lom ban, a tör té ne lem -
ben vagy a mo rá lis-e ti kai vi sel ke dés for mák ban 
kere si a nô má sik hang ját.8 Fel tû nô, hogy az em lí -
tet tek hez ha son ló ku ta tá sok zö me – bár a szín ház -
tu do mány szá má ra ez bír na kü lö nös re le van ciá val – 

2 A hang- és be széd kép zés sel kap cso la tos ta nul má nyok fô ként a kép zés sel, a gya kor la tok kal és a hang zó ki fe je zô kész ség funk -
cio ná lis ele mei vel fog lal koz nak, mint in to ná ció, mo du lá ció stb. A han gok ál tal gya ko rolt ha tás, a hang (je lö lô) és a mon dott 
szö veg (je lölt), a hang be li és a tes ti ki fe je zés, va la mint a hang és a je len lét vi szo nya vi szont – ért he tô mó don – nem vagy alig 
ke rül szó ba. Az ope ra- vagy ze ne tu do má nyi elem zé sek ének han gok kal kap cso la tos megál la pí tá sai pe dig mindad dig nem alkal -
maz ha tók a szí nész be szé dé re, amíg nem tisz táz zuk a be széd hang stá tu szát – és ez zel egyide jû leg zene és szö veg kap cso latát. 

3 A tu do má nyos élet egyik nagy adós sá gá ból csak nem ré gi ben, Karl- Heinz Göt tert re to ri ka pro fesszor Ges chich te der Stim -
me [A hang tör té ne te] cí mû mun ká já val si ke rült vég re tör lesz te ni. Göt tert ere de ti for rá so kat hasz nál fel, és az an tik vi tás -
tól az 1930-as éve kig kí sé ri nyo mon a hang gal kap cso la tos ér té ke lé se ket, a hang tech ni kai vál to zá so kat, és a hang és a szín -
ház kap cso la tá nak a gö rög és ró mai kor ban, a val lá si szín já té kok ide jén, il let ve a pol gá ri szín ház ban köz pon ti sze re pet 
jut tat. Karl- Heinz Göt tert: Ges chich te der Stim me. Mün chen, 1998. 

4 Vö.: Jac qu es Derrida: Gram ma to ló gi a. Szom bat hely, Pá rizs, Bécs, Bu da pest, Éle tünk, Ma gyar Mû hely, 1991. Ford. Mol -
nár Mik lós.; J. D.: La vo ix et le phé nomène. Pa ris, 1967. 

5 Vö. Mi ha il Bah tyin: Li te ra tur und Kar ne val. zur Ro man the o rie und Lach kul tur. Mün chen, 1985.; M. B.: A szó esz té ti ká ja. 
Buda  pest, Gon do lat, 1976.; M. B.: Dosz to jevsz kij poé ti ká já nak prob lé mái. Bu da pest, Osi ris, 2001.; Ju lia Kri ste va: A szó, a 
pár be széd és a re gény. He li kon, 1968/1. 115–125.; Re na te Lach mann (szerk.): Di a lo gi zi tät. Mün chen, 1982. 

6 Paul Zum thor: Kör per und Per for manz. In. Hans Ul rich Gum brecht – K. Lud wig Pfeif fer (szerk.): Ma te ri a li tät der Kommu -
ni ka ti on. Frank furt a. M., 1988. 709/711. Zum thor a han got a poé ti kai já ték „leg fon to sabb esz kö zé nek” il let ve „alap já nak” 
ne ve zi. Vö.: Paul Zum thor: Int ro duc ti on à la po é sie ora le. Pa ris, 1983.; La po é sie et la vo ix dans la ci vi li sa ti on mé diévale. Paris, 
1984.; La lett re et la vo ix, Pa ris, 1987. A han gok irán ti fo ko zott ér dek lô dés iro da lom el mé le ti szem pont ból az „új his to ri -
ciz mus”-nak ne ve zett is ko lá hoz kö tô dik, amely nek leg fon to sabb kép vi se lô je Ste phen Gre enb latt a „ha lot tak hang ját” pró -
bál ta meg hall ha tó vá ten ni. Ste phen Gre enb latt: Sha kes pe a re an Ne go ti a ti ons: The Cir cu la ti on of So ci al Energy in Re na is san ce 
Eng land. Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1988. 

7 Vö.: Di dier An zieu: L’en ve lop pe so no re du so i. No u vel le. Re vue de Psy cha naly se, 1976. 161–179.; Ma rie-F ran ce Ca starède: 
La vo ix et ses sor tilèges. Pa ris, 1989.; Re na ta Sa lecl, Sla voj Zi zek (szerk.): Ga ze and Vo i ce as Lo ve Ob jects. Dur ham, 1996.; Kaja 
Sil ver man: The Aco u stic Mir ror. The Fe ma le Vo i cein Psy cho a naly sis and Ci ne ma. Bloo ming ton, 1988. Sil ver man könyve pszicho -
ana li ti kus és filmtu do má nyi meg kö ze lí té se ket fel hasz nál va vizs gál ja a (filmen hall ha tó) han got. A filmtu do mányban nemcsak 
a kép és a hang tech ni kai el vá laszt ha tó sá ga erô sí tet te az a vé le ményt, hogy a han got ön ál ló filmes elem ként kell ke zelnünk, 
ha nem az a tör té nel mi út is, ami a né mafilmtôl a han gosfilmig ve ze tett. Vö.: Mi chel Chi on: La vo ix au cinéma. Pa ris, 1982. 

8 Vö.: Ca rol Gil li gan: In a Dif fe rent Vo i ce. Camb ridge, 1982. 
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a han go kat nem konk rét be széd ként, hang zó fo -
lya mat ként vizs gál ja, ha nem me ta fo ri kus-kép le tes 
ér te lem ben te ma ti zál ja. Ráadá sul a szó be li ség kor -
társ ku ta tá si irá nyai ra va ló te kin tet tel el kell ke rül -
nünk azt a hi bát, hogy a szó be li sé get és a hang zós -
sá got a kom mu ni ká ció egy, az új ko ri könyv nyomta -
 tás sal op po zí ció ban ál ló „ter mé sze tes” vagy „au ten -
ti kus” for má ja ként di csôít sük.  

A „hang ról” kiala kí tott me ta fo ri kus, vir tuá lis és 
abszt rakt el kép ze lé sek elô tér be he lye zé se ma gya -
rá za tot ad ar ra, hogy a hang – bár más disz cip lí nák 
nagy ra ér té ke lik – a szín ház tu do mány szá má ra 
miért ma radt to vább ra is ne he zen meg kö ze lít he tô 
je len ség. A szín ház ban ugyanis olyan idô ben és tér -
ben konk ré tan meg va ló su ló han gok kal van dol -
gunk, ame lyek si kí ta nak, be szél nek, sut tog nak, 
sely pí te nek, táj szó lás ban be szél nek, mér ge sek, sze -
rel me sek, fér fiasak, nôie sek stb. És ez vé le mé nyem 
sze rint ép pen azért okoz ne héz sé get a szín ház tu -
do mány szá má ra, mert han gon egy – min dig anya -
gi sá gá nál fog va meg ha tá ro zott – ese ményt kell ér -
te nünk. Azt is mond hat juk, hogy a szín pa di hang 
a szín há zi ese mény pa ra dig má ja ként is fel fog ha tó, 
hi szen ugyanaz az egy sze ri ség és megis mé tel he tet -
len ség jel lem zi, mint ami vel a Max Herr mann ál tal 
szor gal ma zott szín ház tu do mány küzd kez de tek tôl 
fog va. A hang par ex cel len ce per for ma tív fe no ménje 
te hát a szín ház par ex cel len ce per for ma tív mû vé sze -
té nek (ar tau di ér te lem ben vett) ha son más fo gal ma. 
A hang és a szín há zi ese mény kö zöt ti ha son ló ság 
szem be szö kô: a meg hal lott hang éppoly megis mé -
tel he tet len és ideig le nes, mint egy szín há zi elôadás, 
mind ket tô a szó leg szo ro sabb ér tel mé ben a tes tet 
hoz za já ték ba, és mind ket tô az ész le lés re, a re cep -
ció ra irá nyul – a han got meg hall ják, vá la szol nak 
rá, a szín há zi elôadást meg né zik, be mu tat ják a kö -
zön ség nek. A per for ma tív jel leg, a megis mé tel he -
tet len ség, a tes ti ség és az ész le lés hez va ló kö tött ség 
mel lett a hang és a szín ház egyéb lé nye ges vo ná -
saik ban is össze ha son lít ha tók: mind ket tô szi tuá -
ció füg gô je len ség. Ahogy a hang a be szé lô sze mély -
tôl, an nak ne mé tôl, élet ko rá tól, han gu la tá tól függ, 
úgy az elôadást a hely, az idô, kü lön bö zô kul tu rá -
lis és in téz mé nyi fel té te lek ha tá roz zák meg.9 Ezek 
a fel té te lek nem csak egy ele ve ideig le nes cse lek vé -

si te ret kor lá toz nak, ha nem ép pen el len ke zô leg: ôk 
te szik le he tô vé a hang, il let ve a szín ház ese mé nyét. 
Mind két je len ség csak egy faj ta fo lya ma tos új ra- ját -
szás ként is mé tel he tô meg (így de kon tex tu a li zál ha -
tó), és ez a mó do sí tott is mét lés egy ben re- ci tá lást 
is je lent, azaz a tör té ne ti leg meg ha tá ro zott for mák 
új ra fel hasz ná lá sát és ak tua li zá lá sát. A han go kat és 
a szín há zat to váb bá olyan spe ciá lis fo lya mat-jel leg 
jel lem zi, amit én fo lyé kony ság nak, flui di tás nak ne -
vez nék. A szü le tô hang és a fo lya mat ban lé vô 
elôadás olyan idô ben meg ha tá ro zott, rit mi ku san 
höm pöly gô fo lyam, amely – anya gi sá gát te kint ve – 
szi tuá ció tól füg gôen akusz ti kai, vi zuá lis, tes ti, tér -
be li vagy más ter mé sze tet ölt. En nél fog va mind két 
je len sé get alap ve tôen több di men ziós nak ne vez -
het jük. Ahogy a szín ház is több faj ta, egy más sal 
össze füg gés be ke rü lô anyag gal és jel rend szer rel dol -
go zik, úgy a hang hasz ná la ta és ha tá sa is olyan he -
te ro gén fak to rok össz já té ká nak kö szön he tô, mint 
pél dául a hang erô, a hang szín, az in to ná ció, a be -
széd mód, a be széd tem pó és -rit mus, il let ve az arti -
ku lá ció ért he tô sé ge vagy ért he tet len sé ge. A kö vet -
ke zôk ben Artaud rá dió hang ja(i)nak pél dá ján el sô -
sor ban azt pró bá lom be bi zo nyí ta ni, hogy a han got 
vagy a szín há zi ese ményt jel lem zô flui dum több -
di men zi o na li tá sá nál fog va csak meg ha tá ro zott ke -
re tek kö zött ért he tô meg a leírt vagy ki nyom ta tott 
szö veg gel ana lóg – az el múlt év ti ze dek szín házs ze -
mi o ti kai ku ta tá sait és mód sze reit jel lem zô – mó -
don. Ez ter mé sze te sen nem je len ti a szín ház tu do -
mány egyik le gin no va tí vabb és leg pro duk tí vabb 
ku ta tá si irá nyá nak diszk re di tá lá sát. Azok nak a le -
he tô sé gek nek és ha tá rok nak a rög zí té sé rôl van szó, 
ame lye ket „az elôadás mint szín há zi szö veg” kon -
cep ció ja mód szer ta ni elô fel té tel ként je löl ki. 

Ha el fo gad juk a fen ti ál lí tást, mely sze rint a hang 
a szín há zi tör té né sek pa ra dig má ja ként is fel fog ható, 
ak kor a hang gal mint konk rét akusz ti kai ese -
ménnyel fog lal ko zó ku ta tá sok a szín ház tu do mány 
(azon be lül is az elô a dá se lem zés) fon tos ré szé vé vál -
hat nak. A hang hasz ná la tá val és ha tá sá val kap csola -
tos vizs gá la tok hoz zá já rul hat nak ah hoz, hogy választ 
kap junk a szín ház zal fog lal ko zó tu do má nyos vizs -
gá ló dá sok köz pon ti kér dé sei re (pél dául a szín ház 
ese mény-jel le gé re, a je len tés al ko tás- és kép zés folya -

9 A szín ház ban azon ban – pél dául Ro bert Wil son ren de zé sei ben – gyak ran ját sza nak az zal, hogy a hang tech ni kai esz közök 
se gít sé gé vel el vá laszt ha tó a test tôl, és akár kint rôl is fel csen dül het az a hang, amely ere de ti leg a szí nen lé vô szí nész hez 
„tar to zik” (és a szí nész szá ja eköz ben akár mo zog is, mint ha ô mon da ná a hall ha tó szö ve get). Az e je le ne tek ál tal ki vál tott 
el len ke zés azon ban mégis jel zi, hogy a be fo ga dás meg szo kott fo lya ma tá ban mi lyen erô sen igé nyel jük azt, hogy egy hangot 
egy konk rét test hez kös sünk.
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ma tá ra, a teat ra li tás ter mé sze té re, a szí nész és nézô / 
be szé lô és hall ga tó vi szo nyá ra). To váb bá a hang 
prob lé má já nak te ma ti zá lá sa ar ra is al kal mas len ne, 
hogy rá mu tas son a tu do má nyos mód sze rek és elmé -
le tek „né ma” elô fel te vé sei re és ho má lyos pont jai -
ra. Ily mó don az a bi zony ta lan ság és ügyet len ség, 
ami rôl Ul rich Mat thes hang já nak leírá sa kor tet tem 
ta nú bi zony sá got, úgy is in terp re tál ha tó, mint a 
szín ház tu do mány ál ta lá nos, mód szer ta ni ön megér -
té sé re irá nyu ló igé nyé nek szub jek tív hang sú lyo zá -
sa.  

 
Tu do má nyos ôs je le net II. 

 

F üg get le nül at tól a meg döb ben tô ta pasz ta lat tól, 
hogy mi lyen ne héz egy hal lott hang ál tal keltett 
be nyo más ra visszaem lé kez ni, azt ver ba li zál ni 

és má sok kal kö zöl ni, egy má sik él mény nek ré sze 
van ab ban, hogy ér dek lô dé sem a han gok fe lé for -
dult. Ez pe dig nem más, mint egy legin kább né ma 
és az ese tek több sé gé ben ma gá nyo san vég zett te -
vé keny ség: az ol va sás. Ro land Barthes írá sai kö zött 
buk kan tam az aláb bi szö veg hely re, mely a han gok 
ál tal kel tett be nyo má sok kal kap cso la tos és eled dig 
is me ret len pers pek tí vá kat nyi tott meg elôt tem:  

 
Nincs olyan em be ri hang a vi lá gon, amely ne 
len ne a vágy – vagy az iszony – tár gya. Nincs 
sem le ges hang, és ha oly kor mégis ez zel a sem -
le ges „fe hér hang gal” ta lál ko zunk, meg döb be -
nünk: mint ha ré mü let tel fe dez nénk el egy meg -
kö vült vi lá got, amely ben a vágy már ha lott. 
A hang hoz min dig is szük ség sze rûen sze rel mi 
vi szony fûz min ket, és ép pen ezért nyil vá nul 
meg a ze ne kü lön bö zô sé ge, ér té ke lés és megál -
la pí tás irán ti igé nye a hang ban.10 
 

Úgy tûnt, hogy Ro land Barthes ki nyi lat koz ta tás sze -
rû megál la pí tá sa a ma ga döb be ne tes egy sze rû sé gé -
vel vi lá gí tott rá a hang ész le lé sé nek egyik leg fon to -
sabb jel lem zô jé re. Barthes ugyanis – oszt va a hang 
mint ösz tön tárgy [Trie bob jekt] la ca ni fel fo gá sát – 
ar ra em lé kez tet, hogy a han gok ész le lé se min dig 
ér zel mi fo lya mat, amely nek ma ga az ész le lô is aktív 
részt ve vô je. Ami kor hall ga tunk va la mit [Zu hö ren], 
ak kor az alany nem csak a töb biek hang ját hall ja, 
il let ve tes tét ér zé ke li, ha nem fel fi gyel az ész lelt je -
len sé gek ál tal lét re jö vô ké pek re és asszo ciá ciók ra 
– s en nél fog va sa ját tes té re és kép ze le té re van utal -

va. Egy hang hall ga tá sa te hát nem csak in ter szub -
jek tív, dia ló gus sze rû fo lya mat, hi szen a szub jek -
tum mint ak tív ész le lô is sze re pet ját szik ben ne: 
mi köz ben a má si kat hall ga tom, ma ga mat is hal lom.  

Hall gat ni, amit egy má sik em ber mond – min -
den na pos ta pasz ta lat mind az élet ben, mind a szín -
ház ban. Ám e lát szó lag egy sze rû meg fo gal ma zás hal -
lat lan ne héz sé ge ket rejt ma gá ban, hi szen sem mi -
kép pen sem ma gá tól ér te tô dô, ho gyan ha tá roz zuk 
meg kö ze lebb rôl azt, amit egy má sik em ber mond: 
a hang ugyanis a tes tet és a nyel vet össze kö tô, ne -
he zen meg ha tá roz ha tó he lyet töl ti ki. Amit egy hang 
ki mond, szá mos nem a ki je len tés tar tal má ra vo nat -
ko zó, ám a be szé lôk kel kap cso la tos in for má ciót hor -
doz: je lez he ti a be szé lô han gu la tát (pél dául iz ga tott -
sá gát), tár sa dal mi il let ve föld raj zi ho va tar to zá sát, 
ne mét, élet ko rát, stb. – mindezt csu pán a hang közli 
a hall ga tó val. Aho gyan ki mon da nak va la mit, ahogyan 
egy han got hasz nál nak, nem csu pán an nak a fo lya -
mat nak az egyik al ko tó ele me, hogy egyál ta lán mon -
da nak va la mit. A ki je len tés ho gyan ja gyak ran fon -
to sabb an nál, mint amit mon da nak: fe lülír ja, mó -
do sít ja, meg kér dô je le zi vagy ép pen alá tá maszt ja azt. 
Né zô ként pél dául egy szer csak azon ka pom ma gam, 
mennyi re a ha tal má ba ke rít Ma ri an ne Hop pe tö ré -
keny, sö tét és szá mom ra ér zé ki hang ja a Ber li ner 
En semb le Kvar tett-ren de zés ben. Mon da ni va ló já nak 
sze man ti kai ár nya la tai, a fi nom uta lá sok és a több -
let je len té sek gaz dag sá ga el vész eb ben a más tí pu sú 
hall(gat)ás ban. Mégis „nye re ség ként” köny ve lem el 
az eh hez ha son ló szín há zi es té ket.  

Azo kat a tár sa dal mi, in ter per szo ná lis, exp resszív 
és ér zé ki as pek tu so kat, ame lyek a hang ré vén be -
fo lyá sol hat ják a ki mon dott szö veg ér tel mét (azaz a 
kom mu ni kált tar tal mat), a hal lás nyu ga ti tör té ne -
té ben minded dig túl nyo mó részt fi gyel men kí vül 
hagy ták. Vagy – ha mégis tár gyal ták – in kább ne -
ga tív té nye zô ként ér té kel ték, amely mintegy ké ret -
le nül el te re li a fi gyel met a „tény le ge sen” fon tos do -
log ról: a kö zöl ni kí vánt in for má ció ról vagy a je len -
tés rôl. Mi nél in kább elô tér be ke rült és do mi náns 
sze rep hez ju tott a lá tás az új ko ri Eu ró pa tör té ne té -
ben, a hal lást an nál in kább pusz tán passzív te vé -
keny ség nek te kin tet ték.  

 
A hal lás passzív vol tá ról ta nús ko dó fi zi o ló gi ai 
anek do ták egyi két a szem ta lál ta ki: Mit lát a 
szem a fü lön? Hogy nem moz dul. Mi re kö vet -
kez tet eb bôl pen ge é les lo gi ká val? Hogy nincs is 

10 Ro land Barthes: La mu si que, la vo ix, la lan gu e. In. Ro land Barthes: L’ob vie et l’ob tus. Es sai cri ti qu es II I. Pa ris, 1992. 247.
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ott sem mi. Ép pen ennyit lát a (fér fi) szem is a nôi 
ne mi szerv bôl. Holott kell ott len nie va laminek! 
És a szem tud ja is, hogy van ott va la mi. Ezért 
kell új ra meg új ra oda néz nie. Még sem lát ni sem -
mit. Il let ve sem mi olyat, ami rôl tud. És ez bosz -
szan tó. Nos, va la hogy így ál lunk a fül lel is.11 
 

A hal lás (és ez zel együtt az en ge del mes ség és a füg -
gô ség) il let ve a sze xua li tás, ame lye ket Karl Jo zef Paz -
zi ni a fen ti idé zet ben köz vet le nül egy más mel lé he -
lyez, egyaránt ta bu, de egyéb ként is össze füg ge nek 
egy más sal: mind ket tô rá cá fol az egyén au to nó miá -
já ról val lott fel vi lá go sult né ze teink re. Azt, hogy mit 
hal lunk, sok kal ke vés bé tud juk be fo lyá sol ni, mint 
amit lá tunk, vagy amit ta pin tunk. A sze mün ket ké -
pe sek va gyunk ki nyit ni és be csuk ni, rész le tek re irá -
nyí ta ni és fó ku szál ni, ke zünk kel cél irá nyo san meg 
tu dunk fog ni, il let ve el tu dunk en ged ni va la mit. 
A fül lel tör té nô ész le lés össze tet tebb és sok kal ke -
vés bé irá nyít ha tó je len ség, sok kal ki szol gál ta tot tab -
bak le he tünk ne ki. Hi szen a fül még al vás köz ben, 
be csu kott szem mel is össze kö ti a tes tet a kül vi lág -
gal, és fel fi gyel az akusz ti kai in ge rek re. A hal lást – 
akár csak a sze xua li tást – az zal szo kás vá dol ni, hogy 
el csá bít és füg gô vé tesz. Már Odüsszeusz is viasszal 
tö met te be eve zô tár sai fü lét, ön ma gát pe dig Kir ké 
ta ná csá ra az ár boc hoz köt tet te, hogy meg hall has sa 
a szi ré nek igé zô éne két, de ne es sen ál do za tául: 

 
Így szól tak, gyö nyö rû szép han gon zeng ve, s a 

szí vem 
Vá gyott hal la ni: kér tem a tár sa kat, old ja nak 

el már, 
Int ve sze möl döm mel, de azok ne ki dôl ve eveztek. 
És föl is állt nyom ban Pe ri mé dész Eu rü lok -

hosszal,  

és még több kö te lék kel fû zött még szo ro sabb ra. 
És elevez tek a föld jük mel lett, majd miu tán már  
Nem hal lot tuk a két szi rén da lo lá sát, 
Ked ves tár saim ott a viaszt szed ték ki fü lük bôl.12 
 

Ily mó don pon to sít hat juk Barthes a fe je zet ele jén 
em lí tett gon do la tát, mely sze rint nem lé te zik semle -
ges, „fe hér” hang.13 A be szé lôk hang ja (gyak ran tel -
je sen tud tu kon kí vül és csak kor lá to zot tan kontrol -
lál ha tó mó don) kü lön fé le tes ti, ér zel mi, tár sa dal -
mi, ne mi il let ve szi tuá ció füg gô vo nás sal ru ház za fel 
azt, amit ki mon da nak.14 Ezek a hang hoz kö tött té -
nye zôk egye di sé gük és be fo lyá sol ha tat lan sá guk ré -
vén ké pe sek ar ra, hogy el fed jék, fe lülír ják vagy ép -
pen meg kér dô je lez zék a kom mu ni kált tar tal mat. 
Ez zel ana lóg mó don a hang ész le lé se nem csak a be -
szé lô(k), ha nem a hall ga tó tes tét, ro kon- vagy ellen -
szen vét, en nél fog va egyé ni sé gét és egyé ni élet tör -
té ne tét is já ték ba hoz za. Ab ból, hogy nincs „fe hér” 
hang, az – az elô a dá se lem zés szem pont já ból is re -
le váns nak tû nô – tény kö vet ke zik, hogy be szé lô és 
hall ga tó igen ki fi no mult kap cso lat ban áll egy más -
sal: köl csö nö sen hi vat koz nak egy más ra és mindket -
ten a fo lya mat ér zé ki részt ve vôi. A tá vol sá got tar -
tó, kí vül ál ló meg fi gye lô rôl al ko tott el kép ze lés csak 
ab ban az eset ben tart ha tó, ha haj lan dóak va gyunk 
le mon da ni a hang zós ság lé nye gi vo ná sai ról.15 

Antonin Artaud 1947 vé gén a rá dió szá má ra rög -
zí tet te azt a hang-, kiál tás-, glosszo lá lia-, lár ma- és 
ütôs per for man szot (Is ten íté let tel vé gez ni), amely úgy 
tû nik, ki vá lóan al kal mas Barthes azon té te lé nek iga -
zo lá sá ra, mely sze rint nincs fe hér hang. Még az adás 
több szö ri meg hall ga tá sa után is he ves, ugyanak kor 
pa ra dox reak ció kat ész lel tem ma ga mon: egy szer re 
érez tem iz gal mat és eluta sí tást. A – Pau le Thé ve nin, 
Ma ria Ca sarès és Ro ger Blin se gít sé gé vel – Artaud 

11 Karl Jo zef Paz zi ni: „Wer nicht hö ren will, muss füh len”. Ei ni ge Dis kus si ons beit rä ge zum Hö ren in der Psy cho a naly se und 
der Pa da go gik. Pa ra gra na. 1993/1–2. 20.  

12 Az Odüsszeia 12. éne ké nek szö ve gét az aláb bi kiadás ból idéz zük: Ho mé rosz: Odüsszeia. Bu da pest, Ma gyar He li kon, 1971. 
158. Ford. De ve cse ri Gá bor.  

13 Az is a hal ló ér zék már em lí tett, új kor ra jel lem zô el ha nya go lá sát mu tat ja, hogy az akusz ti kai be nyo má so kat leg több ször vizuá -
lis-tér be li me ta fo rák kal ra gad juk meg: vi lá gos vagy sö tét hang ról, ma gas vagy mély hang fek vés rôl be szé lünk. A halló ér zék nem 
ren del ke zik sa ját nyelv vel. Vö.: R. Mur ray Scha fer: Klang und Krach. Ei ne Kul tur ges chich te des Hö rens. Frank furt, 1988. 167. 

14 Ez zel sem mi kép pen sem sze ret ném azt ál lí ta ni, hogy a han gi ki fe je zés je len ti a sze mély „au ten ti kus” meg nyi lat ko zá sát. 
Sok kal in kább ar ról van itt szó, hogy a hang a szub jek ti vi tás, az iden ti tás és a Ju dith But ler szel le mé ben ér tett gen der meg -
nyil vá nu lá sá nak alap ve tô ele me. 

15 Ez a je len ség is ex ne ga ti vo nyil vá nul meg a legerô tel je seb ben elôt tünk: Gé rard Cor bi au 1994-es filmjé ben Fa ri nel li, a 
kaszt  rált éne kes hang ját szá mí tó gé pes tech ni ka se gít sé gé vel ál lí tot ták elô, Ewa Mal las- God lews ka szop rán já nak és De rek 
Lee Ra gin kont ra te nor já nak egy más ra mon tí ro zá sá val és egye sí té sé vel. En nek a Fa ri nel li nek a hang ja a le he tet len ség, a 
hall ha tat lan ság ér zé sé vel tölt el, és ez a tör té ne ti sze mély (a kaszt rált) ne mét te kint ve meg ha tá roz ha tat lan és egy szer s -
mind túl- meg ha tá ro zott tes té vel ro kon el gon do lás nak tû nik: egy tes tet len han got hal lunk, pon to sab ban olyan han got, 
amely több kü lön bö zô ne mû test bôl szár ma zik.



80

ál tal lét re ho zott szél sô sé ges hang-ha tá so kat nem le -
he tett a ha gyo má nyos ke re tek kö zött ér tel mez ni, 
mi vel vál ta koz va hal lunk be szé det, ének be szé det, 
re ci ta ti vót, ar ti ku lá lat lan üvöl tést, ál la ti nak tû nô or -
dí tást, ma dár csi cser gést, glosszo lá li át, il let ve Artaud 
hang já nak fur csa, po li fo ni kus vál to za tát. Ezek a 
han gok in kább a hal lás tes ti, ér zé ki as pek tu sát tár -
ják elénk, ma gát a hal lást pe dig fáj dal mas, szen ve -
dés sel já ró, kel le mes, il let ve – túl nyo mó részt – kel -
le met len ta pasz ta lat ként te ma ti zál ják. Az Is ten íté let -
tel vé gez ni- re vo nat ko zó ku ta tá saim kiin du ló té zi -
sé nek ér tel mé ben e rá dió köz ve tí tés (Wla di mir 
Por ché- nek, a „Ra di o dif fu si on françai se” ve ze tô jé -
nek kö szön he tô és köz vet le nül adás elôtt tör té nô) 
be til tá sát16 nem annyi ra az Ar taud- szö veg ben ta lál -
ha tó blasz fém ki je len té sek és a bél mû kö dés sel il let -
ve fe ká liá val kap cso la tos gaz dag szó hasz ná lat ma -
gya ráz za. Sok kal in kább az, hogy Artaud nyíl tan és 
gát lás ta la nul elénk tár ta azo kat a han gok ban rej lô 
le he tô sé ge ket, ame lyek meg ha lad ják a tár sa dal mi 
és kul tu rá li san el fo ga dott (il let ve a „mû vé szet” sza -
ba dabb szel le me ál tal szen te sí tett) mér té ket, to váb -
bá szét fe szí tik az il len dô ség (ak ko ri és mos ta ni) ke -
re teit. Mie lôtt azon ban kö ze lebb rôl meg vizs gál nám 
az Is ten íté let tel vé gez ni hang jait, pon to sí ta ni sze ret -
ném a hang zós ság és a (sze man ti kai fo ga lom ként 
hasz nált) tex tu a li tás kö zöt ti kü lönb ség mi ben lé tét. 

 
Hang zós ság kont ra szövegszerûség 

 

A  szín ház tu do má nyon be lül a szín házs ze mi o ti -
ka az el múlt évek legiz gal ma sabb és leg pro -
duk tí vabb ku ta tá si te rü le té vé vált.17 A sze -

mio ti ka le he tô vé te szi azt, hogy egy elôadást jel -
rend szer ként ol vas sunk, mely nek so rán ab ból in -
du lunk ki, hogy a szín há zi jel min dig „je lek je le”.18 
A sze mio ti ka ol va sá si tech ni kái se gít sé gé vel nem -

csak a sze mi ó zis for mai szer ve zô dé se, ha nem a je -
len tés kép zô dés struk tú rá ja, össze tett sé ge és di na -
mi ká ja is vizs gál ha tó vá vá lik. Eri ka Fis cher- Lich te 
a kö vet ke zô képp fog lal ta össze a szín házs ze mi o ti -
ka és az elô a dá se lem zés kiin du ló té zi sét:  

 
Az elôadást szín há zi je lek bôl ál ló szö veg ként de -
fi ni ál hat juk, mi vel ren del ke zik az zal a há rom 
jeggyel, ame lyek Lot man sze rint a szö veg fo ga -
lom kons ti tuá ló té nye zôi: a ki fej tett ség gel, az el -
ha tá rolt ság gal, a struk tu rált ság gal.19 
 

Ez zel az egy sze ri és megis mé tel he tet len szín há zi 
elôadás is a tu do má nyos ér dek lô dés hom lok te ré -
be ke rült. A megér tést se gí tô me ta fo rá nak (az 
„elôadás szö veg” fo gal má nak) kö szön he tôen a több -
di men ziós és he te ro gén szín há zi elôadás vég re a 
szisz te ma ti kus tu do má nyos ku ta tás szá má ra is 
meg kö ze lít he tô vé vált. Az elôadást et tôl kezd ve az 
iro dal mi szö veg ana ló giá já ra több ré te gû, kul tu rá -
li san lét re ho zott szö vet ként fog hat juk fel. Ez a szö -
vet kü lön fé le, egy más tól füg get len ele mek bôl áll, 
ame lyek meg ha tá ro zott sza bá lyok és el já rá sok sze -
rint ren de zôd nek egy más mel lé és tesz nek le he tô -
vé szá mos sze mio ti kai fo lya ma tot. Ily (és pa ra dox) 
mó don ép pen azok a ku ta tó cso por tok kezd tek 
imp li cit mó don is mét az iro dal mi szö veg fe lé for -
dul ni, akik a szín ház tu do má nyon be lül azért küz -
döt tek, hogy a dra ma ti kus szö veg do mi nan ciá ját 
meg tör jék és a konk rét elôadás ra, il let ve a drá ma 
és elôadás kap cso la tá ra irá nyít sák a fi gyel met. 

A szín házs ze mi o ti ka kiala ku lá sa an nak az ál talá -
nos és a kul tú ra tu do má nyok egé szé ben ten den cia 
ré szé nek te kint he tô, mely szá má ra a „kul tú ra mint 
szö veg” me ta fo rá ja döb be ne te sen pro duk tív nak bi -
zo nyult.20 Ezek a ku ta tá si irá nyok a hat va nas évek 
óta a kul tú ra egé szét, il let ve az egye di kul tu rá lis je -

16 En nek az adás nak a szö ve ge és a ve le il let ve be til tá sá val kap cso la tos do ku men tu mok meg je len tek: Antonin Artaud: Oeuvres 
complètes. To me XI I I. Pa ris, 1974. A da ra bot elô ször 1973-ban su gá roz ta a Fran ce- Cul tu re; 1948-ban két elôadást ad tak 
szûk kör ben, né hány meg hí vott ven dég (több sé gé ben ér tel mi sé giek és mû vé szek) szá má ra, az zal a szán dék kal, hogy néhá -
nyan lob biz ni kezd je nek az elôadás ér de ké ben a cen zú ra el len. Ha bár a be til tást több új ság is éle sen bí rál ta, Por ché nem 
vál toz ta tott dön té sén. 1986 óta az Is ten íté let tel vé gez ni- hez ka zet tán le het hoz zá fér ni, amit Ala in és Odet te Vir maux Antonin 
Artaud. Qui êtes- vo us? cí mû kö te té hez (Lyon, 1986.) ad tak ki mel lék let ként. 

17 Né hány rep re zen ta tív mû: Pat ri ce Pa vis: Problèmes de sé mi o lo gie théâtra le. Mont real, 1976.; And ré Hel bo (szerk.): Sé mi o -
lo gie de la rep ré sen ta ti on. Brüsszel, 1979.; Keir Elam: The Se mi o tics of The at re and Dra ma. Lon don, 1980.; Mar co de Marinis: 
Se mi o ti ca del te at ro. L’ana li si te stu a le del lo spec ta co lo. Mi lá nó, 1982.; Eri ka Fis cher- Lich te: Se mi o tik des The a ters. Tü bin gen, 
1983. Pat ri ce Pa vis: Elô a dá se lem zés. Bu da pest, 2003. 

18 Eri ka Fis cher- Lich te: Se mi o tik des The a ters. I. k. i. m. 16. 
19 Eri ka Fis cher- Lich te: A szín ház nyel ve. PRO PHI Lo so phia, 1995/1. 34. Ford. Kiss Gab riel la. 
20 Vö.: Clif ford Ge ertz: Sû rû leírás. In. C. G: Az ér tel me zés ha tal ma. Bu da pest, Osi ris, 2000. 170–200.; Do ris Bach mann-

 Me dick (szerk.): Kul tur als Text. Frank furt a. M., 1996.
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len sé ge ket is szö veg ként ke ze lik, vonz ere jü ket és 
ha té kony sá gu kat pe dig az ma gya ráz za, hogy olyan 
már ki dol go zott esz köz tár hoz, va la mint ki fi no mult 
elem zé si mód sze rek hez tud tak vissza nyúl ni, ame -
lye ket ed dig fô ként az iro da lom tu do mány te rü le -
tén hasz no sí tot tak. (Nem vé let len, hogy az idé zett 
szö veg ben Eri ka Fis cher- Lich te is Lotman Die 
Struk tur li te ra ris cher Tex te21 [Az iro dal mi szöveg 
struk tú rá ja] cí mû írá sá ra tett uta lást.) Más fe lôl ez 
a meg kö ze lí tés mód olyan je len sé ge ket tett „ol vas -
ha tó vá”, ame lyek – és a szín ház tu do mány tár gyá -
val, az elôadás sal egyér tel mûen ez volt a hely zet – 
ed dig ki von ták ma gu kat a tu do má nyos leírás és 
elem zés igé nye alól 

Ezek a ku ta tá sok azon ban azt imp li kál ták, hogy 
(a poszt struk tu ra liz mus ban ki tá gí tott, ha tá rai tól 
meg fosz tott, di na mi ku sab bá tett szö veg-fo ga lom 
el le né re) egy spe ciá lis szö veg mo dell – az iro dal mi, 
írott vagy más kép pen: nyom ta tott szö veg – vált 
irány adó vá. E szö veg-fo ga lom ab szo lu ti zá lá sa és ál -
ta lá nos sá té te le azt ered mé nyez te, hogy tel je sen fi -
gyel men kí vül hagy ták az ily mó don mo del lált szö -
ve gek spe ciá lis anya gi sá gát és me di a li tá sát, il let ve 
el ha nya gol ták eze ket az elô ze te sen lé te zô nek gon -
dolt és abszt rakt nyelv pusz ta rea li zá ció já nak te -
kin tett té nye zô ket.22 

A szín házs ze mi o ti ká ban en nek a szem lé let nek 
lett az ered mé nye, hogy a nyelv és a hang kom mu -
ni ka tív funk ció ja ke rült elô tér be, és a han got csu -
pán mint a szín pa di alak tes té re és / vagy jel le mére 
uta ló je gyet vizs gál ták. A hang alá ren delt sze re pét 
nem utol só sor ban az is jól szem lél te ti, hogy pél -
dául az Eri ka Fis cher- Lich te- fé le szek ven cia-pro -
to kol lok ban (mint pa ra ling visz ti kai je lek) a nyel vi 
je lek után zá ró jel ben áll nak, ami azt a be nyo mást 
kel ti, mint ha a hang zós ság nem len ne több a szö -
veg tü né keny kí sé rô jé nél. 

A fent vá zolt szö veg-fo ga lom tól el ha tá ro lód va 
sze ret nék amel lett ér vel ni, hogy a nyelv min dig tér -

ben és idô ben meg ha tá ro zott fo lya mat, füg get le nül 
at tól, hogy szó ban, írás ban vagy gesz tu sok ban va -
ló sul meg. A nyel vet ezál tal „meg tes te sí tett nyelv -
ként”23 le het ne re konst ruál ni, amely nek min den -
ko ri ma te riá lis és me di á lis fel té te lei nem csak hogy 
el té rô meg je le né si for mák hoz ve zet nek, de kü lön -
bö zô nyel vi- és kom mu ni ká ciós fo lya ma to kat tesz -
nek le he tô vé. Kü lönb ség van a szó be li vagy az írás -
be li ön ki fe je zés kö zött, és az is más, ha tech ni kai -
lag vál to zik meg a köz ve tí tô kö zeg. Egy fel kiál tás 
han gi ar ti ku lá ció ja alig ha ha son lít ha tó össze az zal, 
hogy egy mon dat vé gé re fel kiál tó je let te szünk. 
A szó be li köz lés anya ga min dig több di men ziós: a 
hang tér ben és idô ben va ló sul meg, egy sze ri je len -
ség és olyan jel lem zôk ha tá roz zák meg, mint pél -
dául a be széd se bes ség, in to ná ció, hang fek vés, az 
ar ti ku lá ció ért he tô sé ge vagy ért he tet len sé ge. Ráadá -
sul az em be ri han gok (az írott szö veg tôl el té rôen) 
már meg je le né sük kor ne mi kü lönb sé gek kel bír -
nak. A nyom ta tott szö veg két di men ziós, tér- és idô -
be li ki ter je dé se van, és gyak ran az a be nyo má sunk, 
hogy min den más kö rül mény el ha nya gol ha tó. En -
nél fog va a hang zós ság a nyelv meg tes te sü lé sé nek 
egyik for má ja,24 mely a töb bi for ma (leírás, gesz tu -
sok stb.) mel lett lé te zik, és a kom mu ni ká ció sa játos 
fel té te leit hoz za lét re. Míg a sze mio ti ka csak mint 
az írás után kö vet ke zô ha tást is me ri el a hang zós -
sá got, ad dig én a hang zó ság ön ál ló sá ga mel lett ér -
vel nék, ami nem egyez tet he tô össze az zal az ál lás -
pont tal sem, amely a hang zós sá got ki zá ró lag egy 
abszt rakt, uni ver zá lis nyelv il let ve (imp li cit min dig 
iro dal mi nak ér tett) szö veg há ló já ba tar to zó nak gon -
dol ja. A hang zós ság ön ál ló sá gát nem utol só sor ban 
az is bi zo nyít ja, hogy nem – vagy csak nagy veszte -
sé gek árán – ele mez het jük az írás sal ana lóg módon: 
a hang zós ság ugyanis han gok ból ál ló, akusz ti kai 
fo lyam, ame lyet fo lyé kony ság, tü né keny ség és egy 
ál ta lá nos fluid ál la pot jel le mez. Az írás ban rög zített 
szö veg vi szont mint kü lön bö zô ele mek egyen rangú 

21 Vö.: Ju rij Lot man: Die Struk tur li te ra ris cher Tex te. Mün chen, 1982. 
22 Az abszt rakt, vir tuá lis nyelv nek ez az elô tér be he lye zé se a konk rét, ma ni feszt be széd del szem ben a lin gu i stic turn egyik 

alap ve tô bû ne, amely rôl ed dig ke vés szót ej tet tek. A lan gue már Fer di nand de Saus su re- nél is sti li zált for má ban je le nik 
meg, mint zárt, uni ver zá lis idô tôl és min den faj ta mé dium tól füg get len rend szer, amely ben a je len tés kép zô já té kot az el -
kü lön bö zô dés hoz za lét re. 

23 Vö.: Sy bil le Krä mer: Spra che – Stim me – Schrift. Sie ben The sen über Per for ma ti vi tät als Me di a li tät. In. Eri ka Fis cher-
 Lich te- Do ris Ko lesch (szerk.): Kul tu ren des Per for ma ti ven. Aka de mie Var lag, 1998. 33–57. 

24 Ha bár a „meg tes te sí tés” – kü lö nö sen a szín ház tu do mány ban – igen csak túl ter helt fo ga lom, mégis ra gasz ko dom az an gol 
em bo di ment ilye tén for dí tá sá hoz, mert prob lé ma fel ve té sem szem pont já ból két re le váns ele met tar tal maz. Egy fe lôl egy szerre 
utal a fo lya ma tos ság ra és a tes ti-ma te riá lis meg ha tá ro zott ság ra. A meg tes te sí tés e for má já nál nem fel té te lez he tünk ap ri o ri 
tes tet, sôt: a hang zós ság el sô ként hoz za lét re a tes ti ség spe ciá lis for má ját, amely a vi zuá lis test ké pek tôl és ha son lók tól telje -
sen kü lön bö zik. Ily mó don meg tes te sí tés nek azt a pon tot ne vez het jük, ahol egy nem-ér tel mes je len ség bôl ér te lem szü letik.
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le jegy zé se je le nik meg elôt tünk. Egy be széd fo lyam -
ban sok kal ne he zebb egyes ele me ket vagy egy sé -
ge ket el kü lö ní te ni, mint egy írott szö veg ben (a sza -
vak, a gram ma ti kai ta go lás se gít sé gé vel). És mi köz -
ben a kéz írá sos szö veg grafi kai ké pe még ôriz va -
la mit az író test gesz ti kus moz gá sá ból, va la mint az 
adott kul tú rá ban szo ká sos írás tech ni kák ból, a 
nyom ta tott szö veg már men tes mindezen as pek tu -
sok tól. Ép pen ezért tud juk a nyom ta tott szö ve get 
könnyeb ben meg fosz ta ni a meg nyi lat ko zás kö rül -
mé nyei tôl és for rá sai tól, és ezért le het – na gyobb 
ér te lem vesz tés nél kül – de kon tex tu a li zál ni. Egy, a 
szó be li ség je gyeit ma gán vi se lô be szé det vi szont 
sok kal in kább em ber hez kö tô dô és a sze mé lyes je -
len lét hez kap cso ló dó je len ség nek te kin tünk.  

A szó be li és írás be li köz lés, a nyelv éne kelt és 
nyom ta tott ar ti ku lá lá sá nak kü lönb sé gét több ér tel -
mû-i ro ni kus mó don hasz nál ja fel Chri stoph Mar -
tha ler ren de zé se, az 1998-as Ber li ni Szín há zi Ta -
lál ko zó ra meg hí vott The Unans we red Qu e sti on [A 
meg vá la szo lat lan kér dés]. A több ször megis mé telt 
üd vöz lô dalt egy fe lôl a kó rus a leg szebb sváj ci-né -
met kiej tés sel („Grü äß Euch Gott mi ta nand”) har -
sog ta a né zôk fü lé be, más fe lôl és ez zel egyide jû leg 
a szín pad fel sô ré szén el he lye zett di gi tá lis ki jel zôn 
an gol, nor vég és kí nai nyel ven felira toz ták. A kul -
tu rá lis ren dez vé nye ken im már kö te le zô vé vált 
felira to zás iro ni kus-elide ge ní tô mó don mu tat ta 
meg, hogy eb ben a be fo ga dói hely zet ben sem mi 
sem mú lik a hang zó szö veg azon az ér tel mén vagy 
je len té sén, amit né hány szó- vagy mon dat tö re dék 
tud csak kö zöl ni. Ráadá sul egy olyan vá ros ban, 
mint Ber lin, ahol ezt az elôadást lát tam és hal lot -
tam, a sváj ci-né met kiej tés amúgy is eg zo ti kus bá -
ja csak an nak a gro teszk ha tás nak kö szön he tôen 
volt ké pes meg ne vet tet ni a kö zön sé get, amit a hal -
lott szö veg és a ki ve tí tett for dí tás össze ve té se kel -
tett a né zôk ben. 

A szín há zi gya kor lat már régóta is me ri a be szélt, 
re ci tált, sut to gott, éne kelt, or dí tott, írt vagy nyom -
ta tott ki je len té sek kö zöt ti kü lönb sé get, és al ka -
lomad tán el is ját szik ve le, il let ve oly kor ki játssza 

eze ket a ha tá so kat egy más el len. De a „hang zós ság” 
fo gal mán nem csak a be szélt és írott szö ve gek köz -
ti kü lönb sé get ér tem. A hang zós ság fo gal ma 
ugyanis vé le mé nyem sze rint le he tô vé te szi az ész -
le lô né zô pont já nak és a felis me rés sík já nak el to lá -
sát: mi vel a han got gyak ran a test és a nyelv kö zöt -
ti do log ként fog ják fel,25 a hang zós ság mintegy 
egye sí ti a tes ti és szel le mi, a ma te riá lis és im ma te -
riá lis, a konk rét és at mosz fe ri kus moz za na to kat. 
A hang zós ság fo gal má nak vég re rá kell mu tat nia 
ar ra, hogy a han gi ar ti ku lá ciót nem csu pán egy test 
vagy egy nyelv elô zi meg, ha nem ben ne és ál ta la 
jön lét re a tes ti ség és a nyel vi ség spe ciá lis for má ja, 
ame lyet ugyanúgy meg kell kü lön böz tet nünk a tes -
ti ség és nyel vi ség né ma for mái tól, mint a gesz ti kus, 
mi me ti kus vagy más vi zuá lis ki fe je zé si for mák tól. 
Kö vet ke zés képp a hang zós ság az ész le lés ese mé -
nyei nek pro duk ció ját és az zal egyide jû re cep ció ját 
meg ha tá ro zó – min dig hang zó, ener giá val te li – 
hely zet re te re li a fi gyel met. Ily mó don a hang zós -
sá got az „at mosz fé rák esz té ti ká já nak” egyik ele me -
ként le het ne ke zel ni. Ezt az esz té ti kát Ger not Böh -
me olyan kí sér let nek te kin ti, amely ar ra irá nyul, 
hogy „ön ma gunk meg mu ta tá sá nak és megér té sé -
nek”26 so kol da lú és kom mu ni ka tív köl csön ha tá sát 
he lyez zük a fi gye lem kö zép pont já ba: 

 
Az at mosz fé ra egyide jû leg az új esz té ti ka alap -
fo gal ma és köz pon ti megis me ré si tár gya. Az at -
mosz fé ra az ész le lô és az ész le let kö zös va ló sá -
ga. A ész le le té mint je len lé té nek szfé rá jáé és az 
ész le lô ké, amennyi ben azok meg ha tá ro zott mó -
don tes ti leg je len van nak az at mosz fé ra ész le lé -
se kor. Az at mosz fé rá nak ez a szin te ti kus funk -
ció ja le gi ti mál ja azt a sa já tos be széd mó dot, ame -
lyet hasz nál va va la ki egy es tét me lan ko li kus nak, 
egy ker tet kel le mes nek ne vez.27 
 

Eb bôl kiin dul va nagy kí sér tést ér zünk ar ra, hogy a 
hang zós sá got olyan at mosz fé ra ként meg ra gad ha tó 
di men zió nak fog juk fel, amely ben a lo gi ka bi ná ris 
op po zí ciói (ér te lem kont ra ér zé ki ség, ma te riá lis 

25 Pél dául Hel ga Finter: Der sub jek ti ve Raum. 2. „…der Ort, wo das Den ken sei nen Kör per finden soll. Antonin Artaud und die 
Uto pie des The a ters. Tü bin gen, 1990. Ez a meg fo gal ma zás azért prob le ma ti kus, mert azt su gall ja, hogy hang, test és be -
széd egy más tól könnyen el ha tá rol ha tó en ti tá sok, mi köz ben azt a be nyo mást kel ti, hogy min dig vi lá gos, mit kell „tes ten” 
il let ve „nyel ven” ér te nünk. Szín há zi szem pont ból és Tur ner li mi na li tás -el mé le té nek ho ri zont já ból kü lö nö sen ér de kes az 
az el kép ze lés, amely a han got egy faj ta „kö zöt tes” elem nek fog ja fel. A fo ga lom mal va ló visszaélés miatt vi szont eluta sí -
tom Pet ra Ma ria Me y er el kép ze lé sét, aki a han got „zsa nér nak” tart ja. Vö.: Pet ra Ma ria Me y er: Ge dächt nis kul tur des Hö rens. 
Me dient rans for ma ti on von Be ckett über Ca ge bis Ma y rö cker. Düs sel dorf, 1997. 92. 

26 Ger not Böh me: At mos phä re. Es sa ys zur neu en Äst he tik. Frank furt a. M., 1995. 39. és 42. 
27 I. m. 34.
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kont ra im ma te riá lis, szub jek tív kont ra ob jek tív) fo -
lya ma to san ér vé nyü ket vesz tik. En nél fog va a hang -
zós sá got ak kor le het a megis me rés tár gyá vá ten ni, 
ha a kom mu ni ká ciós össze füg gé sek vizs gá la ta so -
rán nem lesz meg ha tá ro zó alany és tárgy meg szo -
kott di cho tó mi á ja. 

A „hang zós ság kont ra szövegszerûség” kér dés -
kö rét le zár va még csu pán annyit sze ret nék meg je -
gyez ni, hogy a nyelv kü lön bö zô ar ti ku lá ciós formái 
kö zöt ti össze ha son lí tá sok olyan alap ve tô kér dé se -
ket vet nek fel, ame lyek csak nagy sza bá sú, kol lektív 
és in ter disz cip li ná ris ku ta tás ered mé nye kép pen vá -
la szol ha tók meg, ha meg vá la szol ha tóak egyál ta lán. 
Min den kép pen fon tos nak tar tom azon ban, hogy 
az aláb bi két kér dés sel jel zett prob lé ma kö rö ket ne 
re kesszük ki a vizs gá lat kö ré bôl és ne ke zel jük tabu -
ként: Lét re tu dunk-e hoz ni olyan szö veg mo del le -
ket, ame lyek az ed di giek tôl el té rôen nem vál nak 
egy fé le im ma nens írás be li ség fog lyai vá? Mi lyen je -
len sé gek ma rad nak per defini ti o nem vizs gá ló dá sun -
kon kí vül, ha min dent szö veg ként ol va sunk?  

A to váb biak ban pe dig a hang zós ság – ex ne ga -
ti vo, azaz az elôadás szö veg fo gal má tól va ló el ha tá -
ro ló dás esz kö ze ként vá zolt – fo gal má nak se gít sé -
gé vel sze ret ném ki pró bál ni, hogy a hang zós ság ál -
tal ki je lölt (ke rü lô)út mi lyen Ar taud- hoz ve ze tô ös -
vé nye ket je löl ki.  

 
Hang zós ság és test Artaud Is ten íté let tel vé gez -

ni cí mû rá dió já té ká ban 
 

Ahogy azt fen tebb is hang sú lyoz tam, a han got 
nem le het csu pán a kom mu ni ká ció és a köz -
lés sem le ges esz kö ze ként fel fog ni, ha nem a 

nyelv ma te riá li san és me di á li san egye di meg tes te -
sü lé sé nek kell te kin te ni. Ugyanez vo nat ko zik a rá -
dió hang ra is, és ez bi zo nyul Artaud Is ten íté let tel vé -
gez ni cí mû rá dió já té ka ese té ben is a legiz gal ma -
sabb nak. A rá dió han got nem a „nor má lis” hang 
tech ni kai re duk ció já nak, de nem is azok ki ter jesz -
té sé nek te kin tet tem (egyéb ként is kér dé ses, hogy 
lé tez het-e egyál ta lán „null pont”, le het-e egy hang -
nak – és ami még ne he zebb: le het-e, mint Artaud 

ese té ben, egy szí nész hang já nak – „nor mál ál la po -
ta”), ha nem a hang spe ciá lis for má já nak.28 Eh hez a 
spe ciá lis for má hoz nem csak az tar to zik, hogy pél -
dául tech ni kai esz kö zök se gít sé gé vel a ma gas és a 
mély han gok könnyen elúsz hat nak, ért he tet len né 
vál hat nak, ha nem az is, hogy a hang zós ság nak ez 
a for má ja a be fo ga dó szá má ra min den vi zua li tást 
nél kü löz, vagy pon to sab ban: a vi zua li tás spe ciá lis 
for má ját hasz nál ja, amely tel jes egé szé ben a hall -
ga tó kép ze le té ben te rem tô dik meg. A je len lé vô han -
gok – akusz ti kai lag – egy je len lé vô test re utal nak, 
amely sze münk, bô rünk és or runk szá má ra még 
sincs je len. Nem te he tünk azon ban egyen lô ség je -
let a hang zós ság ezen, a rá dió és a te le fon miatt ma 
már tel je sen ma gá tól ér te tô dô és a hang zós ság töb -
bi for má ja kö zé. A szín pa don ál ta lá ban azo kat az 
em be re ket lá tom, aki ket be szél ni hal lok, a rej tett 
vagy ta ka rás ból hal lat szó be széd pe dig más sá gá val 
is ép pen azt eme li ki, hogy a szín há zi kom mu ni -
ká ció hely ze tét a hal lás és lá tás egyide jû sé ge jel lem -
zi.29 (A kész te tést, hogy egyide jû leg lás suk is, amit 
vagy akit hal lunk, ab ban a ne vet sé ges nek tû nô 
moz du lat ban is felis mer het jük, ami kor – leg több -
ször aka rat la nul – fü lünk kel, fe jünk kel, sôt: egész 
tes tünk kel a le mez ját szó, a rá dió, a hang szó ró vagy 
a min den ko ri hang for rás fe lé for du lunk – mint ha 
a ké szü lék kel kez de mé nyez nénk pár be szé det.) 

Ez zel azt is ki mond juk, hogy a most kö vet ke zô 
fej te ge tés nem tart hat és nem is tart igényt ar ra, 
hogy Artaud hang jai ról va la mi ér vé nye set mond -
jon: a hang zós ság elôbb vá zolt kon cep ció ja sze rint 
ugyanis me rész vál lal ko zás kü lönb sé get ten ni a rá -
dió han gok, szín há zi han gok, filmhan gok, elôadás -
han gok stb. alap ján, ami Artaud ese té ben ráadá sul 
csak tö re dé ke sen va ló sít ha tó meg, hi szen szín ház -
ban vagy elôadás so rán hal la tott hang jait már nem 
hall gat hat juk meg. A hang nak az a szín pa da, ame -
lyet az Is ten íté let tel vé gez ni vir tuóz mó don pél dáz, 
sem mi kép pen sem azo no sít ha tó egy szín ház szín -
pa dá val, és Artaud rá dió hang ja(i) Artaud hang jai -
nak csu pán egy spe ciá lis ré szét kép vi se lik. 

An nak azon ban, hogy da cá ra a vizs gá la ti tárgy 
be ha tá ro lá sá nak mégis a „szín pa don hal la tott hang” 

28 Mi köz ben a tu do mány tö ké le te sen fi gyel men kí vül hagy ta a hang anya gi sá gát és me di á lis jel le gét, az iro dal mi szö ve gek 
nagy ér zé keny ség gel je le ní tik meg eze ket a di men zió kat. A te le fon han gok szé les kö rû te ma ti zá lá sa jó pél da er re, kü lö nö -
sen a hu sza dik szá zad el sô év ti ze dei ben, pél dául Proust nál, Kaf ká nál vagy Ben ja min nál. 

29 Azo kat a han go kat, ame lye ket hal lunk, de for rá su kat nem lát juk, Mi chel Chi on „akuz ma ti kus” [aco us ma ti que] han goknak 
ne ve zi. A filmes han gok ról írott ta nul má nyá ban nagy sze rep jut ne kik, hi szen sze rin te ezek a han gok nem csak hét köznapi 
éle tünk ben do mi nán sak, ha nem a filmek ben is elô sze re tet tel al kal maz zák. Vö.: Mi chel Chi on: La vo ix au ci né ma. Paris, 
Liv res, 1984. 26.
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prob le ma ti kus kon tex tu sá nál ma ra dok, több oka 
is van. Az egyik ok, hogy Antonin Artaud újí tó ként 
és for ra dal már ként vo nult be az eu ró pai szín háztör -
té net be. Avant gárd gesz tus sal fél reért he tet le nül hir -
det te: „Elég a re mek mû vek bôl!”,30 és meg pró bál ta 
a szá zad el sô fe lé ben ural ko dó vá vált, né ze te sze -
rint pusz tán a szó ra koz ta tás ra be ren dez ke dett pol -
gá ri szín há zát ra di ká li san meg tisz tí ta ni. A szín házi 
avant gárd je gyé ben a kü lönc Artaud jel sza vai is 
ezek vol tak: a szín ház meg tisz tí tá sa az iro da lom tól 
és a lé lek tan tól, va la mint az il lú zió kel tô ha tás tól és 
a szín ház ere de ti esz kö zei nek át gon do lá sa. Eszközö -
kön Artaud min de nekelôtt két je len sé get ér tett: egy -
részt a szí nész tes ti je len lé tét, amit el vá laszt ha tat -
lan nak tar tott a lég zés-, hang- és kiál tás tech ni káktól; 
más részt a ren del ke zés re ál ló ele mek sok fé lesé gét 
és he te ro ge ni tá sát. 1938-ban meg je lent A Szín   ház 
és Ha son má sa cí mû esszé gyûj te mé nyé ben pon tosan 
kör vo na laz ta utó piá ját, és az aláb bi prog ra mot hir -
det te meg: „Aki szín há zat akar lét re hoz ni, aki fel 
akar ja tá masz ta ni a szín há zat, an nak át kell tör nie 
a nyel vet, hogy megérint hes se az éle tet.”31 Ez a „fel -
tá masz tás” az zal kez dô dik, hogy új ra gon dol juk és 
új ra defi ni ál juk a szín há zat.32 Artaud szín há zon a 
csak és ki zá ró lag lét re jöt té nek pil la na tá ban és anya -
gi sá gá ban lé te zô nyelv tér be li szín re vi te lét ér tet te. 
Egy ennyi re ki tá gí tott és a min den ko ri meg tes te sí -
tés re és ar ti ku lá ció ra ki he gye zett szín ház fo ga lom 
az Is ten íté let tel vé gez ni cí mû hang já té kot is a szín -
há zi ér dek lô dés hom lok te ré be he lye zi. Míg a kuta -
tás in ten zí ven fog lal ko zott A Szín ház és Ha son má -
sá val, ad dig a ké sei Artaud és a Ke gyet len ség Szín -
há zá nak ra di ka li zá ló dá sa – vé le mé nyem sze rint az 
Is ten íté let tel is ide tar to zik – minded dig fe hér folt 
ma radt.33 És bár már A Szín ház és Ha son má sa is 
hang sú lyoz za, hogy a Ke gyet len ség Szín há zá nak 
utó piá ja szem pont já ból mek ko ra je len tô ség gel bír 
a hang, a kiál tás és a leg kü lön bö zôbb lég zés tech -
ni kák, a ku ta tás ed dig nem iga zán vet te hasz nát 
Artaud (né hány) lé te zô hang elôadá sá nak.34 

Más rész rôl (hogy a má so dik okot se fe led jük) a 
rá dió hang spe ciá lis – és a „ha gyo má nyos” szín ház 
fe lôl néz ve min den bi zonnyal egy ol da lú nak és mar -
gi ná lis nak tû nô – tech ni kai meg for mált sá ga is más 
meg vi lá gí tás ba ke rül, ha felidéz zük, ho gyan hoz ta 
az utób bi év ti ze dek ben a szín ház- és per for mansz-
 mû vé szet já ték ba a han go kat. Mi vel a hang zós ság 
az an tik vi tás óta a szín ház meg ha tá ro zó össze te vô -
je, alig ha le het cso dál koz ni azon, hogy a han gok 
fel dol go zá sa, (tech ni kai ér te lem ben is vett) ku ta tá -
sa és a hang ban rej lô le he tô sé gek kel foly ta tott fo -
lya ma tos kí sér le te zés vé gig kí sér te a szín ház tör té -
ne tet.35 Az utób bi év ti ze dek ben, nem utol só sor ban 
a tör té nel mi avant gárd moz gal mak kel tet te im pul -
zu sok nak kö szön he tôen, a han gok kal foly ta tott 
játék újabb mi nô sé gi szin tet ért el: fel fe dez ték ugyan -
is, hogy a tech ni kai lag átala kí tott, fel dol go zott és 
meg vál toz ta tott hang ön tör vé nyû és tel je sen ön ál -
ló je len tés kép zô erô vel bí ró elem le het. Sôt, a moz -
gá sok ko re o gráfiájá hoz ha son lóan a szí né szek és 
szí nész nôk hang ját is el kezd ték ko reog ra fál ni: a 
Gert ru de Stein Sa ints and Sin ging cí mû da rab já ból 
ké szült Wil son-ren de zés ben pél dául egy, a rit mus 
és kom po zí ció szem pont já ból ze ne mû höz ha son -
lóan össze tett elôadás jött lét re. Mar tha ler nek a ze -
nés és szó szín ház kö zöt ti ha tá ro kon tett lé pé sei, a 
Ca storf- ren de zé se ket mon da tok ká ta go ló szi da lom- 
és átok ti rá dák, a Schle ef- fé le (be széd)kó ru sok és a 
– mik ro fon ál tal tes té tôl meg fosz tott és egy szer s -
mind át köl tött – han gok kiemelt sze re pe a Ne ed -
com pany Shakes peare-át dol go zá sai ban csak né -
hány pél da, me lyek alap ján el le het ne ké szí te ni a 
szín pa di hang át fo gó ta nul má nyát. 

Lau rie An der son, Ka ren Fin ley, Di a man da Galás, 
Shel ley Hirsch, Hil de Kap pes, Da vid Moss vagy 
Saink ho Namt chy lak han gok kal és tech ni kák kal 
foly ta tott kí sér le tei, ame lyek a ze nés és a szín há zi 
per for mansz egy mást át fe dô ha tár te rü le tén ka lan -
doz nak, szin tén a hang és a hal lás egé szen más fajta 
kul tú rá já nak hor do zói. Eb bôl kiin dul va Antonin 

30 In. Antonin Artaud: A szín ház és az is te nek. Bu da pest, Or pheusz, 1999. 170. Ford. Bet len Já nos. 
31 I. m. 114. 
32 Vö.: Do ris Ko lesch: Der ma gis che Atem des The a ters. Ri tu al und Re vol te bei Antonin Artaud. In. Franz Ro bert Men ne -

mei er, Eri ka Fi sher- Lich te (szerk.): Dra ma und The a ter der eu ro pä is chen Avant gar de. Tü bin gen, 1994. 231–253. 
33 Ki vé telt je lent Hel ga Finter vizs gá la ta (Der sub jek ti ve Raum. i. m.). 
34 Az a né hány ál ta lam is mert ku ta tás, amely Artaud rá dió já té ká val fog lal ko zik, saj nos a már fen tebb em lí tett írás- és szöveg -

köz pon tú ság je gyé ben szü le tett. Egyes mun kák ese té ben az em ber nek az a be nyo má sa, hogy nem is hal lot ták a rá dió -
adást. Pet ra Ma ria Me y er pél dául – nyil ván va lóan egy nyom da hi ba miatt – Pau le Thé ve nin hang ját a nôi hang tól el té rô 
fér fi hang ként vizs gál ja, mi vel té ve dés bôl Paul (sic) Thé ve nin- nek tu laj do nít ja azt. Vö.: Pet ra Ma ria Me y er: Ge dächt nis -
kultur des Hö rens. i. m. 103., 108., 110.  

35 Vö.: Karl- Heinz Göt tert: Ges chich te der Stim me. i. m.
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Artaud me di á li san és tech ni kai lag lét re ho zott rá -
dió hang jai nak vizs gá la ta tö ké le te sen al kal mas ar ra 
is, hogy re konst ruál juk a fent meg ne ve zett szín há -
zi és per for mansz- jel le gû ese mé nyek elô tör té ne té -
nek egyik köz pon ti moz za na tát.  

Vé gül meg je gyez ném, hogy az Is ten íté let tel végez -
ni ka zet tán állt ren del ke zé sem re: az el hall ga tó han -
gok és za jok így min den egyes al ka lom mal megis -
mé tel he tôek és új ra meg hall gat ha tóak vol tak, ami 
a ku ta tás szem pont já ból óriá si se gít sé get je len tett. 
Így e tech ni kai lag sok szo ro sít ha tó han gok vizs gá -
la ta – le gyen az bár mennyi re is pa ra dig ma ti kus 
mind az em lí tett, mind pe dig más kor társ szín há -
zi ten den cia szem pont já ból – an nak a tény nek a 
beis me ré se ként is ér té kel he tô, hogy fü le met és 
leíró ké pes sé ge met elô ször ilyen gya kor la to kon sze -
ret ném edze ni. És majd csak ez után le szek ké pes 
Kath rin An ge rer és So phie Ro is, Bi bi a na Beg lau és 
Ur si na Lar di Schle ef Sa lo mé já ban hall ha tó szín pa -
di hang jai nak leírá sá ra, vagy Ul rich Mat thes, Mar -
tin Wutt ke il let ve an nak a Bern hard Mi net ti nek a 
jel lem zé sé re, aki a Ber li ner En semb le- ben lát ha tó 
Wil son-fé le Óceán re pü lés ben a köd ben hör gött.  

Mi vel be széd han gok ese té ben (el len tét ben a ze -
nei és ének han gok kal és el te kint ve a hang- il let ve 
be széd tech ni kai ter mi nu sok tól) nem áll ren del ke -
zé sünk re olyan be vett és ki dol go zott szak nyelv, 
amellyel leír hat nánk az ar ti ku lá ciós tech ni ká kat és 
az elôadás mó dot, elem zé sem ben az Istenítélettel 
végezni hang zós sá gá nak jel lem zé se so rán a hét köz -
na pi nyelv ala kít ha tó sá gát, ru gal mas sá gát és kép -
sze rû sé gét hí vom se gít sé gül. Az olyan meg jegy zé -
sek ugyanis, mint „csi po gó gyer mek hang”, „öre ges 
mor mo gás”, „ero ti kus nôi hang” egy nyel vi kö zös -
ség imp li cit kö zös kul tu rá lis tu dá sá hoz tar toz nak, 
és el té rô jel le gük il let ve pon tat lan sá guk el le né re is 
min den ki szá má ra ért he tôek. A hang je len sé gek 
szín ház el mé le ti leírá sá hoz ter mé sze te sen hasz nos -
nak bi zo nyult azt is, hogy ze ne el mé le ti fo gal mak -
hoz és is me re tek hez nyúl jak vissza. Így pél dául ki -
pró bál tam, mi lyen ered mény hez ve zet az, ami kor 
egy elôadást il let ve an nak hang zó ar ti ku lá ció ját egy 
ze nés elôadás hoz ha son lóan elem zünk, és a rit mus -
kép le te ket, dal lam íve ket, ze nei ve zér mo tí vu mo kat 
stb. ál lít juk a kö zép pont ba. Egy má sik, elis mert tu -
do mány ból (ese tünk ben a ze ne tu do mány ból) való 
kiin du lás csak egy a le het sé ges megol dá sok kö zül. 
A spekt rum má sik vé gé rôl is le het kiin du ló pon tot 
vá lasz ta ni, s ez eset ben (ahogy én is te szem) hét -
köz na pi sza vak kal és szó for dul ta tok kal pró bá lok 
majd meg Artaud hang já té ká hoz kö ze lí te ni. Ab ból 

in du lok ki, hogy kü lön bö zô el já rá sok kü lön bö zô 
je len sé gek re vet nek fényt és ad nak ne kik han got. 
Te kin tet tel ar ra, hogy a konk rét hang gal kap cso la -
tos szín ház tu do má nyi ku ta tá sok még kez de ti stá -
dium ban van nak, ez a sok szí nû ség kü lö nö sen pro -
duk tív le het ab ból a szem pont ból, hogy be lô le kiin -
dul va a han gok kal kap cso la tos szín ház tu do má nyi 
mód sze rek, leírá si mó dok és el mé le tek fej lôd het -
nek ki. Le het sé ges, hogy a hét köz na pi nyelv hasz -
ná lat ra épí tô leírá sok a szín ház el mé let ben ha ma -
ro san ha son ló ered mény hez ve zet nek majd, mint 
a bo rá szat ban, ahol az ap ró, alig meg ra gad ha tó íz -
be li kü lönb sé gek leírá sá ra ép pen a hét köz na pi szó -
for du la tok kép sze rû sé gét és ha tal mas asszo ciá ciós 
bá zi sát hasz nál ják fel. A kö vet ke zôk ben csak sa ját 
hall ga tói él mé nyeim re össz pon to sí tok, mi köz ben 
se gít sé gül hí vom ugyan a ren del ke zé sem re ál ló szö -
veg anya got és a szö veg ben rög zí tett sze man ti kai 
tar tal ma kat, de sem mi kép pen sem jut ta tok ne kik 
do mi náns sze re pet. Fi gyel mem kö zép pont já ban az 
a hang zós ság áll, amely nem más, mint az ész lelt 
han gok tu laj don sá gai ból va la mint az ak tuá lis hall -
ga tó – azaz ese tünk ben sze mé lyem – tu laj don sá -
gai ból, han golt sá gá ból és ké pes sé gei bôl összeál ló 
kong lo me rá tum.  

Az Istenítélettel végezni Artaud hang já val: egy na -
gyon ma gas, hosszan ki tar tott hang gal kez dô dik, 
amely nek fek vé se egy idô után mé lyebb lesz, és 
kez det tôl fog va olyan ha tást kelt, mint ha két külön -
bö  zô han got – és en nél fog va két kü lön bö zô em -
bert – hal la nánk. Bár a be széd nem-ling visz ti kai 
rit mu sá nak kö szön he tôen megér tek né hány szót 
és mon dat fosz lányt, vagyis hal lom, hogy szö ve get 
(és nem csu pán ér tel met len han go kat) mon da nak, 
ám amit mon da nak, il let ve ma ga a gon do lat me net 
a hall ga tó szá má ra ért he tet len. Csak egy-egy hí vó -
szó nyit meg elôt tünk olyan sze man ti kai me zôt, 
amely alap ján ki je lent het jük, hogy a szö veg olyan 
ame ri kai is ko lák ról szól, ahol a gye re ke ket sper ma 
leadá sá ra kény sze rí tik, hogy a jö vô ben mes ter sé -
ge sen gyárt has sa nak a kö zel gô boly gó kö zi há bo rú -
ba be vet he tô ka to ná kat. Bár két év vel a má so dik 
vi lág há bo rú be fe je zé se után bot rá nyos le he tett, 
hogy egy fran cia a há bo rú é hes nem zet torz ké pét 
fes ti az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ról, a da ra bot 
hall gat va az is nyil ván va ló, hogy a sza vak min denek -
elôtt egy ze nei-rit mi kus épít mény talp kö vei ként 
funk cio nál nak, és esz té ti kai cé lo kat il let ve a sti li -
zá lást szol gál ják. Emel lett hall ha tó, hogy a nyel vi 
anya gon kí vül egy má sik anyag is já ték ba, il let ve 
szín re ke rül: az a be szé lô, han go kat és za jo kat létre -
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 ho zó test, amit én nem egy test ként (pél dául Artaud 
tes te ként), ha nem olyan test ként ér zé ke lek, amely 
több szó lam ban, egyide jû leg más és más tes ti dimen -
 zió ban je le nik meg, és amely a mély, ha si lég zés -
bôl in du ló be széd tôl a ma gas fej han gig min den re 
ké pes. A kez dô rit mus, il let ve a na gyon ma gas és 
na gyon mély han gok kö zött szél sô sé ge sen osz cil -
lá ló hang zás (el te kint ve ki sebb rit mus vál tá sok tól, 
hang sú lyok tól és a be széd se bes ség meg vál to zá sá -
tól) az el sô rész vé géig jel lem zô. Ezen a pon ton vi -
szont ér zé kel he tôen meg nô a hang ter je de lem: a mély 
han gok egy faj ta egy re mé lyebb kor gás ra kez de nek 
ha son lí ta ni, míg ér zé kel he tô vé nem vá lik a hang -
sza la gok és a gé ge fô nyers mû kö dé se. Egy ki pré -
selt, mély hang nyers (és az „r” hang kiemelt sze -
re pe miatt fo ko zott) kor gá sa csak nem hör gés sé vál -
to zik, míg hall ha tó vá nem vá lik a hang kép zés ben 
va la mennyi szer ve: a száj üreg, a gé ge fô, az aj kak. 
Sôt, az em ber még azt is hal la ni vé li, ahogy a még 
han gok ká nem for má ló dó le ve gô a to rok ból a száj -
üre gen át az aj ka kig áram lik, mint ha a be szé lô meg 
akar na ful lad ni a ter hes sé vált szó ta gok tö me gé tôl.  

A hang-va riá ciók gaz dag tár há za a han gu la tok 
és mi nô sí té sek hi he tet len mér té kû egy ve le gét hív -
ja elô. Az „új” han gok mindegyi ke sa ját te ret és at -
mosz fé rát te remt, amely ben – ahogy fen tebb is mer -
tet tük – nem kü lö nít he tô el egy más tól egyér tel -
mûen az ész le let és az ész le lô. Mert ami kor egy po -
li ti kus hang ja min den át me net nél kül vált át egy 
mes siá sé ra, majd egy ôrül té re, egy gya láz ko dó mo -
só nôé re, egy pré di ká to ré ra, egy szent szit ko kat szó -
ró át ko zó dóé ra, egy gyer mek elôadás go nosz va rázs -
ló jáé ra s vé gül egy na gyon öreg, fo gat lan, ért he tet -
le nül mo tyo gó vé nem be ré re, ak kor min den egyes 
hang vál tás hoz zá il lô at mosz fé rát hoz lét re. Én pél -
dául egy po li ti kust kép ze lek ma gam elé, aki a má -
so dik vi lág há bo rú alatt „Be széd”-et in téz „a nem -
zet hez”, majd egy pa pot, aki egy ha tal mas temp -
lom fél ho má lyá ban pré di kál, és így to vább. Ezek 
az asszo ciá ciók egy részt tel je sen szub jek tí vek, más -
részt ren del kez nek egy in ter szub jek tív, más hall -
ga tók szá má ra is megis mer he tô di men zió val is, ami 
a han gok nak és a kép zés spe ciá lis tu laj don sá gai -
nak (mo du lá ció nak, hang szín nek, hang fek vés nek 
il let ve rit mus nak) kö szön he tô, hi szen ezek a kép -
zet tár sí tást ki vál tó té nye zôk a kul tu rá lis em lé ke zet 
min dig új ra kez dô dô fo lya ma tá nak és ak tua li zá lá -
sá nak in teg ráns ré szei. 

Né ha az az ér zé sünk, mint ha transz ban vagy va -
la mi misz ti kus ré vü let ben mon da nák a so ro kat, 
más szö veg ré szek pa na szo san és fáj dal ma san csen -
ge nek, mint ha a be széd okoz na fáj dal mat a be szé -
lô nek, megint más ré szek pe dig azt a be nyo mást 
kel tik, mint ha egy két ség be esé sé ben dü hön gô em -
ber mintegy un do rod va lök né ki tes té bôl a sza va -
kat és a leg meg döb ben tôbb han go kat. El sô sor ban 
az ál lan dóan és vá rat la nul vál ta ko zó hang szín, 
hang ma gas ság, ar ti ku lá ció és be széd se bes ség se gít 
ab ban, hogy meg ta lál juk a po li fon hang za var kon -
túr jait. A vég te len nek tû nô hang- és zaj fo lyam ban 
az tû nik az egyet len meg fog ha tó jel lem zô nek, hogy 
a han gok új ra meg új ra egy más fö lé ke re ked nek, 
szél sô sé ges sé vál nak, az tán el tûn nek, elér ve (sôt, 
ta lán túl is lép ve) azt a ha tárt, ame lyen be lül kul -
tú ránk ban va la mit em be ri hang nak ne ve zünk.  

Ez az as pek tus a hang já ték má so dik ré szé ben, 
egy kiál tá sok ból és do bo lás ból szer ve zô dô ar tau d-i 
hang za var ban még erô seb ben je lent ke zik. Éles, ve -
lôig ha to ló, ál lan dóan is mét lô dô és majd hogy nem 
kot ko dá cso lá sig fa ju ló kiál tá sok hang za nak fel, 
ame lye ket bi zo nyos do bolt rit mu sok kí sér nek. Ez 
a kot ko dá cso lás (az ar tau d-i „cri cri”) akár a „tu tu -
gu ri” szó kiál tott va riá ció ja és át dol go zá sa is le het -
ne, össze köt ve az Istenítélettel végezni el sô és harma -
dik ré szét. Ugyanak kor és ugyanez zel az erô vel te -
kint he tô né hány egy más után vi sí tott és ér tel metlen 
hang- il let ve szó tag so ro za tá nak („ga ga a rii”, „aahaa -
i i ih” vagy az ötö dik rész ben, A fe ká lia nyo má ban 
elô  for du ló „tau- da ri”). Az ab szurd és majd hogy -
nem ne vet sé ges ha tást kel tô kot ko dá cso lás so rán 
egy szer csak min den át me net nél kül fel hang zik egy 
ma gas ról in du ló és las san mé lyü lô kiál tás – mint -
ha va la kit a lét kín jai gyö tör né nek. 

Még tart a kiál tá sok és dob üté sek hang or kán ja, 
ami kor hir te len fel csen dül egy szí nész nô, Ma ria 
Casarès hang ja, aki ti tok za to san és nai van elôad ja 
a Tu tu gu ri. A fe ke te nap rí tu sa cí mû ver set.36 Ca sarès 
úgy sza val, mint ha cso dál koz na vagy transz ban lenne, 
hang lej té se és kü lö nö sen a jól ért he tô szö veg min -
den egyes szó tag já nak sti li zált meg nyúj tá sa miatt 
pa nasz és re mény te len ség csen dül ki a so rok ból, el -
ra gad ta tott ság és szent fé le lem ele gyét hall hat juk. 
A hang olyan, mint ha va rázs igét mon da na, nem 
leírás ról vagy rep re zen tá ció ról van szó, ha nem ráolva -
sás ról, igé zés rôl, amely tel jes egé szé ben egy rí tus 
bûv kö ré be tar to zik és an nak szer ves ré szé nek tûnik. 

36 Antonin Artaud: Oeuv res complètes. XI I I. Pa ris, Gal li mard, 1980. 75. 
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A be széd rit mu sa an nál gyor sabb lesz, minél kö ze -
lebb ke rül a be szé lô a rí tus csúcs pont já hoz, azaz a 
„he te dik Nap” fel tû né sé hez. Most gyor sabb, szin te 
lé leg zet vé tel nél kü li be szé det le het hal la ni: a Tu tu -
gu ri ri tuá lis „he te dik Nap já hoz” in té zett fo hászt, s 
ezt a fo hász ko dó-i gé zô be szé det a szí nész nô egy re 
hall ha tób bá vá ló le ve gô vé te le rit mi zál ja. A rész vége 
fe lé, rö vid del Ca sarès ma gya rá za ta elôtt (mely szerint 
ez a rí tus a ke reszt el tör lé sé rôl szólt) min den má so -
dik vagy har ma dik szó tag után nyö gés sze rû be léleg -
zést le het hal la ni, ami csak erô sí ti az ese mé nyek fel -
fo ko zott sá gá nak és kul mi ná ció já nak a be nyo má sát. 

Mie lôtt Ro ger Blin jel leg ze te sen fér fi-or gá nu ma 
meg szó lal tat ná az „Ahol szag lik a szar, ott szag lik 
az élet…”37 so ro kat, rö vid xi lo fon já ték csen dül fel. 
Az egy sze rû, dal la mos, egy szó la mú rit must – és ez 
egye dül ál ló az Iste ní té let tel ben – nem kí sé ri más 
hang. Lé leg zet vé tel nyi szü net fü leink nek, mie lôtt 
Ro ger Blin hang já ra és az ál ta la mon dott szö veg re 
kel le ne össz pon to sí ta niuk.  

Mi köz ben a har mó niát árasz tó xi lo fon ze ne 
hang jai el hal nak, fel csen dül Ro ger Blin „me zí telen”, 
je len va ló hang ja, amely hig gadt hang lej tés sel és 
dur va sza vak kal ar ról be szél, hogy az ürü lék szaga 
egy ben az élet sza ga. Ha bár az el té rés csak le he let -
nyi, mégis jól felis mer he tô, hogy ez a hang (az ötö -
dik rész fér fi hang ja) kü lön bö zik az Is ten íté let tel el -
sô ré szé ben hall ha tó hang tól: Blin hang ja egy ár -
nya lat nyi val ma ga sabb nak és vé ko nyabb nak tû nik, 
mint Ar taud -é. Hang sú lyo sabb el té rés fi gyel he tô 
meg azon ban a be széd spekt ru má ban: no ha Blin 
ar ti ku lá ció ja ugyanolyan ki dol go zott és sti li zált, és 
be szé dén ér zô dik a ta pasz talt felol va só il let ve szí -
nész kép zett sé ge, az elôadott va riá ciók gaz dag sá ga 
sem a po li fó nia, sem a szél sô sé ges hang fek vé sek 
hasz ná la tá nak, sem a be széd rit mu sá nak és se bes -
sé gé nek te kin te té ben nem ha son lít ha tó össze az el -
sô – il let ve a ki len ce dik – rész ben hall ha tó ar taud -
i elôadás mód dal. Ez a kü lönb ség nem csak a Ro ger 
Blin, ha nem a Ma ria Ca sarès és a Pau le Thé ve nin 
ál tal elôadott ré sze ken is meg fi gyel he tô. An nak el -
le né re, hogy ez a há rom be szé lô is erô tel je sen el -
vál toz tat ja, ár nyal ja és mo du lál ja hang ját, szö ve -
gei ket sze mé lyek ál tal el mon dott szö ve gek nek ér -

zé kel jük. Ugyanak kor Ro ger Blin hang ja két eset -
ben meg döb ben tôen ha son lít az el sô szek ven ciá -
ban hall ha tó Ar taud- han gra: elô ször, ami kor Blin 
egy rö vid rész let ere jéig glosszo lá li á val dol go zik („o 
re che mo do / to edi re / di za / tau da ri / do pa de ra 
/ co co”38); má sod szor pe dig, ami kor elôadá sa vé -
gén egy mind gyor sabb és re ked tebb be széd be her -
ge li ma gát, míg vé gül – a „Vo us êtes fou, mon sieur 
Artaud”39 fel kiál tás tól kezd ve – tel je sen ma gáé vá 
te szi azt a nem-ling visz ti kai rit must, il let ve a ma -
gas és mély han gok szél sô sé ges vál to ga tá sát, amely 
az ar taud -i nyi tányt jel le mez te.  

Kü lö nö sebb át me net nél kül, éles vá gás sal: egy 
Artaud és Blin kiál tá sai ból, xi lo fon- és dob han gok -
ból szer ve zô dô „zö rej jel” kez dô dik a ha to dik rész. 
A han gok egy ré sze úgy hang zik, mint ha az elôadók 
a szá juk elé tar tott ke zük vagy egy töl csér se gít ségé -
vel ide ge ní te nék el ôket. A glosszo lá lia és az értel -
met len szó ta gok, ame lye ket Artaud és Blin a szó 
szo ros ér tel mé ben a tor ká ból or dít ki, két gye re ket 
jut tat az eszünk be, akik szó ra koz ta tó kí sér le tez ge -
tés ként sa ját hang ju kat tor náz tat ják. Kur ro gást, jód -
li zást és kiál tást hal lok, ami ha ma ro san gép za ka to -
lás sze rû hang gá vál to zik át, majd is mét hosszú, 
meg nyúj tott szó ta gok kö vet kez nek, amíg lát szó lag 
össze nem ga ba lyo dik a nyel vük. Ez a hang zás fo -
lya ma to san for dul át nyá vo gás ba és uga tás ba, majd 
is mét han gos, tá tott száj jal vég re haj tott be lé leg zésbe 
vagy egy faj ta ned ves li he gés be, amely csak nem sza -
bá lyo san rit mi zál ja a töb bi hang kép zé sét. Az Is ten -
íté let tel ha to dik ré szét az ed di gi hang-, be széd- és 
kiál tás fo lyam csúcs pont já nak is te kint het jük. A han -
gok tel jes egé szé ben meg sza ba dul nak a ver bá lis ki -
fe je zés ar ti ku lá ció já tól, fel de rí tik, át jár ják és mozgó -
sít ják a tes ti ség azon ha tár te rü le teit, ame lye ket az 
em ber a be széd szá má ra do mesz ti kált és ci vi li zált.  

A kö vet ke zô, he te dik rész ben Pau le Thé ve nin 
ve szi át a szót, aki nek nôi hang ja nem csak a leg -
fiata labb nak tû nik, ha nem Artaud, Blin és Ca sarès 
szél sô sé ge sen sti li zált és rit mi zált be szé dé hez ké -
pest csak nem vissza fo got tan hat. Pa na szo san, titok -
za to san be szél, mint ha rej tett tu dás bir to ko sa lenne, 
ame lyet azon ban most elô ször idéz fel be széd del. 
A Ro ger Blin ál tal elôadott rész hez ha son lóan Théve -

37 Antonin Artaud: Oeuv res complètes XI I I. i. m. 83. 
38 Ezt a Blin- ré szen be lü li vál tást gyak ran Ar taud- nak tu laj do nít ja a szak iro da lom, va ló szí nû leg azért, mert ezek az eg zaltált 

hang fek vé sek és kiál tá sok ha tá ro zot tan em lé kez tet nek az Istenítélettel végezni el sô il let ve má so dik ré szé re. Ha azon ban 
job ban oda fi gye lünk, egyér tel mûen Blint azo no sít hat juk be szé lô ként. (Hel ga Finter pél dául „Artaud csi kor góan ma gas 
glosszo lá liá”-já ról be szél (136), Pet ra Ma ria Me y er pe dig megis mét li ezt a té ve dést.)  

39 „Ma ga bo lond, Artaud úr!”
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nin hang já nak hang zós sá ga is je len tôs mér ték ben 
erô sö dik a rész let alatt. Az a tény, hogy a han gok 
ál lan dó moz gás ban van nak és olyan spe ciá lis flui -
dum- jel leg gel bír nak, amely – ahogy dol go za tom 
„Hang zós ság kont ra szövegszerûség” cí mû be ve ze -
tô jé ben je lez tem – szi go rúan meg kü lön böz te ti ôket 
a nyom ta tott szö ve gek meg je le né si for mái tól, az 
Iste ní té let tel ben a hang to váb bi fel dol go zá sá nak 
kiin du ló pont já vá vá lik. Thé ve nin be szé de, amely 
egy szö veg egy sze rû – szí né szi leg kép zett, ám csak 
fi no man insz ce nált – el mon dá sa ként hat, tö re dezett 
só ha jok ba ful lad, il let ve re kedt kiál tás sá ala kul át, 
mely re cse gés re kész te ti a hang szó rót. En nek a han -
gi- te sti ki tö rés nek a csúcs pont ja egy beesik a „tes -
tem je len lé te” ver bá lis megidé zé sé vel. Ez az erôl te -
tett hang zós ság nyo ma té ko san és egyér tel mûen utal 
a tes ti ség re, olyan tes ti je len lét re, mely a han gok 
ha tá ro kat és kor lá to kat át lé pô al kal ma zá sá nak kö -
szön he ti lét re jöt tét. Ily mó don a szö veg zá ró (újabb, 
ki csit ma ga sabb és nyu god tabb han gon meg szó la -
ló) so rai ar ról szól nak, hogy az em ber nem érinthe -
ti meg az ép pen meg hal lott han gok tes tét. 

A he te dik rész vé gé re megis mer tük az Iste ní té -
let tel ben részt ve vô mind a négy han got. A több szó -
la mú ság te kin te té ben az egyes ré szek, il let ve a részek 
összes sé ge is kü lö nös hall ga tói ta pasz ta la tot nyúj -
ta nak. A han gok flui du ma, a hang ma gas ság, a 
hang fek vés, a be széd tem pó stb. ál lan dó vál to zá sa, 
s e fo lyam vissza hoz ha tat la nul el su ha nó, meg ragad -
ha tat lan anya ga a cik li kus ság be nyo má sát kel ti: a 
fü lek ugyanis nem csak azért nem me het nek Artaud 
hang já té ka köz ben sza bad ság ra, az el sô és má so -
dik han got a csend – összes sé gé ben néz ve igen csak 
kur ta – pil la na tai tud ják el ha tá rol ni egy más tól. 
Azért sem le het nyug tuk, mert ál lan dóan ész ben 
kell tar ta niuk a hal lás ép pen meg tör té nô fo lya ma -
tát. Min den egyes új hang mo du lá ció, a be széd mód 
vagy be széd tem pó leg ki sebb vál to zá sa, egy új hör -
gés vagy éles kiál tás a ko ráb ban hal lot tak ra em lé -
kez tet, és ar ra kész tet, hogy a most hal lot tat össze -
ha son lít suk ve le, il let ve se gít sé gé vel meg ha tá roz -
zuk és be so rol juk – ez az a pró bál ko zás, mely a 
hang já ték vé ge fe lé ha lad va egy re in kább ku darcra 
van ítél ve. Si ke rül ugyan felis mer nünk rit mu so kat 
és struk tú rá kat, azo no sí ta ni tu dunk hangs pe cifikus 
tu laj don sá go kat és ké pes sé ge ket, összes sé gé ben 
azon ban a hal lot tak egy ön ma gá ba szét fo lyó, diffúz 
hang ka val kád fá rasz tó be nyo má sát kel tik, ami sem -

mi lyen mó don sem ve zet he tô vissza konk rét, egye -
di és lé lek ta ni lag ki dol go zott sze mé lyek re. Rá jö he -
tünk bi zo nyos a be szé lô, ar ti ku lá ló, il let ve kiál tó 
sze mély po zí ció já val kap cso la tos össze füg gé sek re, 
ám ezek az in for má ciók tá vol áll nak a szub jek tum 
pszi cho ló giai meg ha tá ro zá sá tól. Ily mó don a han -
gok flui di tá sa az Iste ní té let tel ben azért ke rül já tékba, 
hogy kü lön bö zô, egy más nak kon cep cio ná li san el -
lent mon dó idô él mé nyek ke rül hes se nek szín re. 
Ezen felül ez a flui dum, a ma te riá lis és egy szer re 
im ma te riá lis nak tû nô mo men tu mok nak ez a pa ra -
dox össze fo gott sá ga a hang já ték dön tô fon tos sá gú 
al ko tó ré sze, amely transz cen dens di men zió ba tud -
ja he lyez ni az iden ti tás és a szub jek tum pszi cho ló -
giai és élet vi lág be li fel fo gá sait.  

A nyol ca dik (Artaud ál tal csak „kiál tá som a lép -
csôn” cím mel il le tett) rész, az elô zôek nél még egy -
ér tel mûb ben fe sze ge ti a tech ni kai rög zít he tô ség és 
sok szo ro sít ha tó ság ha tá rait. Úgy tû nik, mint ha a 
mik ro fon és a hang szó ró megad ná ma gát Artaud 
kiál tá sá nak. Artaud ka lit ká ba zárt ma da rak ra em -
lé kez te tô kot ko dá cso lá sá nak ha tá sá ra ugyanis a 
tech ni ka re cseg ni kezd, és ez a re cse gés a hang játék 
tel jes idô tar ta ma alatt egy pil la nat ra sem ma rad 
abba, s így – sze ren csé re – egy mai hall ga tó is észleli 
a fel vé tel ré gi sé gét. Ám eb ben a rész ben a tech nika 
egy mi nô sé gi leg tel je sen új szint ha tá rai ra jut el: a 
kor lá tai tól a hang szem pont já ból meg sza ba du ló – 
és ily mó don csak most lét re jö vô – „test” mind a 
me di á lis köz ve tí tést, mind a tech ni ká val meg nem 
va ló su ló össz han got te ma ti zál ja, és még a „tisz tá -
ta lan” re cse gô han got is in teg rál ja az Is ten íté let tel 
vé gez ni hang spekt ru má ba. Dob- és gong üté sek hal -
lat sza nak új ra meg új ra, Artaud üvöl té sét kí sér ve, 
mely a va dál la tok or dí tá sá ra vagy egy nagy pa pagáj 
kur ro gá sá ra és ká rá lá sá ra em lé kez te tôen tû nik em -
ber te len nek il let ve nem-em be ri nek. Ami kor Ma ria 
Ca sarès-t az Is ten íté let tel fel vé te lei nek han gu la tá ról 
és sze mé lyes be nyo má sai ról kér dez ték, így em lé -
ke zett vissza:  

 
Artaud az zal kezd te, hogy kü lön fé le han go kat 
adott ki. Úgy be szélt, mint egy ku tya vagy mint 
egy ka kas, Blin pe dig rez ze nés te len arc cal vá la -
szolt ugyanazon a nyel ven. En nek meg kel lett 
vol na ne vet tet nie a je len le vô ket. De egyik tech -
ni kus sem ne ve tett. Mind annyian meg kö vül ten 
hall gat tak. Az egyik sa rok ban egy nô sírt.40 

40 Ala in és Odet te Vir maux: Antonin Artaud. Qui êtes- vo us? i. m. 133. 
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Mind az, ami Artaud hang já té ká nak nyol ca dik 
ré szé bôl fel fog ha tó, az nem egy sze rûen nem-embe -
ri ha tást gya ko rol a hall ga tó ra, ha nem úgy tû nik, 
mint ha egy má sik, nem-em be ri, iszony ta tóan jelen -
va ló és mégis meg ra gad ha tat lan, vég te len és me -
dúza sze rû test bôl ered ne. Ezt a be nyo mást csak 
megerô sí tik azok az elô csar nok ban és a te rem ben 
lét re jövô ef fek tu sok, me lyek nek kö szön he tôen a 
kiál tás úgy tû nik, mint ha egy lép csô ház ban vissz -
han goz na.  

Ahogy a ha to dik rész tôl kezd ve min den rész let 
fe lül múl ta az ôt megelô zôt, eze ket (az is mét csúcs -
pont nak te kint he tô) kiál tás-va riá ció kat is olyan zá -
ró rész kö ve ti, amely ben Artaud dia ló gus ba, il let ve 
po li ló gus ba lép ön ma gá val. Öniro ni kus, il let ve ön -
reflek tív vo ná so kat is fel fe dez he tünk – pél dául ami -
kor az egyik ar taud -i hang meg kér de zi: „Et à qu oi 
vo us a ser vi, Mon sie ur Artaud, cet te ra di o dif fu -
sion”,41 vagy ami kor egy má sik hang a ke gyet lenség 
fo gal má nak pon to sabb meg ha tá ro zá sát kö ve te li, 
ami rôl egy má sik, ne ki vá la szo ló hang beis me ri, 
hogy le he tet len, majd ezt kö ve tôen egy újabb hang 
min den to váb bi nél kül de fi ni ál ja a fo gal mat, ami 
sze rin te nem más, mint Is ten vér ál tal és utol só vérig 
tör té nô el pusz tí tá sa. Ugyanak kor a Conc lu si on- ban 
sem azok a „je len té ses szi ge tek” do mi nál nak, ame -
lyek egyéb ként (ahogy Hel ga Finter szö veg elemzése 
be bi zo nyí tot ta) le he tô vé te szik az Is ten íté let tel ko -
he rens és megala po zott ol va sa tát. Sok kal meg hatá -
ro zóbb az az ér zés, hogy ez eset ben nem pszi choló -
giai lag meg ha tá ro zott han gok ról, nem bel sô hangok 
ki fe je zé sé rôl és nem egyes han gok ál tal rep re zen -
tált sze mé lyi ség vo ná sok ról van szó. A kü lön bö zô 
han gok min dig új és más ként lét re jö vô tes tet, azzal 
össze füg gô ar ti ku lá ciós for má kat és at mosz fé rát 
pró bál nak ki, il let ve te rem te nek. Mi köz ben a mon -
dott szö veg könnyen felis mer he tô és ért he tô marad, 
a zár lat min den egyes so rát más hang, más hang -
fek vés ben és hang ma gas sá gon, nem egy for mán 
egyér tel mûen és nem egyaránt ér tel met le nül ar ti -
ku lál ja, il let ve az adott hang (ál ta lunk ész lelt) élet -
ko ra sze rint dif fe ren ciál ja. Artaud ma gas, gyer meki, 
majd hogy nem ének lô és fül sér tô hang ja egyik perc -
rôl a má sik ra vál to zik át egy mor gó öre gem ber foj -
tott és re ked tes hang já vá. Ezek a szél sô sé ges hang -
fek vé sek egy részt a hang élet ko rá val kap cso la tos 
becs lé sek re, más részt az ar ti ku lá ciós mó dok tág le -

he tô sé gei re reflek tál nak, ame lyek nek kö re a kul tu -
rált és vissza fo gott be széd tôl a teát rá lis dek la má lá -
son át egé szen a böf fen té sig ter jed. 

An nak, aki (hoz zám ha son lóan) a be széd, a kiál -
tás és a lár ma kü lön bö zô mód jait ál lít ja a kö zép -
pont ba, egyér tel mû vé vá lik, hogy mi a rá dió já ték 
legiz gal ma sabb as pek tu sa (meg va ló sult ví zió ja): 
amit hal lunk, az nem más, mint egy ato pi kus, meg -
ha tá roz ha tat lan test tes ti ma ni fesz tá ció ja. Az „ato -
pi kus” fo gal má ról, amely vé le mé nyem sze rint az 
ar taud -i esz té ti ka egyik leg pro duk tí vabb ter mi nu -
sa le het ne, Ro land Barthes ezt ír ja:  

 
(…) az ató pia el lenáll a leírás nak, a meg ha tá ro -
zás nak, a nyelv nek, amely ma ya, a Ne vek (a Hi -
bák) osz tá lyo zá sa. Ato pi kus lé vén a má sik meg -
in gat ja, el bi zony ta la nít ja a nyel vet: se jót, se 
rosszat nem mond ha tunk ró la; min den jel zô ha -
mis, fáj dal mas, su ta és za va ró: a Má sik jel le mezhe -
tet len (ta lán ez le het az ato posz iga zi je len té se).42 
 

Az Iste ní té let tel ben olyan (test)ré szeit vesz tett, fel -
sza ba dult és ra di ká li san új tes tet hal lunk, amely A 
Szín ház és Ha son má sa után meg je lent Ar taud -í rá -
sok ban eléren dô cél ként je le nik meg. Ez a – szó 
szo ros ér tel mé ben hal lat lan – test nem csak az ana -
tó miai kor lá to kat tör te át, ha nem egy fe lôl tény le -
ge sen tár sa dal mi test lett, amely több sze mély bôl 
és azok hang já ból táp lál ko zik, más fe lôl az adott 
tech ni kai le he tô sé ge ket és fel té te le ket is ki hasz ná -
ló, azo kat ki- és azok ra rá- ját szó test ként je lent meg. 

 
Ki va gyok? 
hon nan jö vök? 
Antonin Artaud va gyok 
és meg mon dom 
ahogy meg tu dom mon da ni 
azon nal 
lát ják je len le gi tes te met 
szi lán kok ra hull ni 
és összeáll ni 
tíz ezer 
is mert alak ban 
egy új tes tet 
amely ben so ha töb bé 
nem tud nak 
el fe lej te ni.43 

41 „És mi re volt jó Ön nek, Artaud úr, az a rá dió adás?” 
42 Ro land Barthes: Be széd tö re dé kek a sze re lem rôl. Bu da pest, At lan tisz, 1997. 54. Ford. Al bert Sán dor. 
43 Antonin Artaud: Is ten íté let tel vé gez ni. The at ron, 2007. ôsz–tél, 71. Ford. Ják fal vi Mag dol na
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Az Iste ní té let tel ben hall ha tó utol só hang az ily 
mó don fel sza ba dult, új tes tért ví van dó csa tá ra ké -
szü lô do bo ké, ame lyek bá to rít ják és lel ke sí tik a me -
ne te lô har co so kat. Rit mi kus dob üté sek kí sé re té ben 
bú csú zik hall ga tó já tól Artaud be széd- és hang já té -
ka. A rá dió já ték az utol só pil la na tig ját szik a han -
gok és hang zá sok le he tô sé gei vel, hogy olyan at -
mosz fé rát te remt sen, amely ben – mint egy sû rû 
szö vé sû, ele meit el fe dô há ló zat ban – az ész le lés ala -
nya és tár gya eggyé vá lik. A hang ke let ke zé se pil -
la na tá ban el mú ló flui di tá sa és nem- tex tu a li tá sa az 
Iste ní té let tel ben min de nekelôtt azál tal vá lik hang -
sú lyos sá, hogy a rá dió já ték tíz egy más ba mon tí ro -
zott ré sze egyen ran gú ként áll egy más mel lett, és a 
glosszo lá lia, a zö re jek, a kiál tá sok, a xi lo fon- és dob -
üté sek nem ren del he tôk a be széd hang alá. Ép pen 
el len ke zô leg: úgy tû nik, mint ha – az elôb biek ben 
leírt – be széd han gok sok kal in kább az átala ku lás 
ál la po tá ban len né nek, és a be széd nél kü li, a be -
széd tôl meg sza ba dí tott han got ke res nék.44 

Artaud egy 1948. feb ruár 10-én kelt és Je an 
Paul han- hoz írott le ve lé ben a rá dió já té kot a Ke -
gyet lenség Szín házával hoz za össze füg gés be, mi 
több: e szín ház el sô pró bá já nak ne ve zi: 

 
Ez a rá dió adás sal kap cso la tos ügy na gyon saj -

ná lat ra mél tó. 
A szö veg hiá ba je len he tett vol na meg a Com -

bat- ban vagy kü lön bro sú ra ként, 
az egész csen gé sét, 
a xi lo fon dal la mát, 
a kiál tá so kat, a to rok zö re je ket és a han go kat 
nem le he tett vol na hal la ni, pe dig ez lett vol na a 

Ke gyet lenség Szín házának el sô pró bá ja. 
Szá mom ra a be til tás kész KA TASZT RÓ FA.45 

Egy ilyen ki je len tést min den bi zonnyal óva to -
san kell ke zel nünk, hi szen le het sé ges, hogy Artaud 
csu pán a rá dió já té kát súj tó cen zú ra miatt igyek szik 
ma ga mel lé ál lí ta ni a ve le ro kon szen ve zô és a pá -
ri zsi ér tel mi sé giek kö ré ben igen be fo lyá sos Paul -
han-t.46 Az a tény vi szont, hogy Artaud – töb bek 
kö zött a Pau le Thé ve nin- hez írott, 1948. feb ruár 
24-i le ve lé hez ha son lóan – ke rek pe rec ke gyet len 
szín ház nak ne ve zi az Iste ní té let telt, min den kép pen 
fi gye lem re mél tó. Ezért (és vé ge ze tül) rö vi den (és 
a tel jes ség igé nye nél kül) jel zem, hogy az ál ta lam 
vá lasz tott és a hang zó di men ziók ra össz pon to sí tó 
mód szer mi lyen mér ték ben já rul hat hoz zá a hang -
já ték és a Ke gyet lenség Szín háza kö zöt ti vi szony 
ar taud -i el kép ze lé sei nek pon to sí tá sá hoz. A to váb -
biak ban csu pán a kér dés kör há rom as pek tu sá ra 
kon cent rá lok: a han gok és a Ke gyet lenség Szín háza 
utó pisz ti kus moz za na tá ra, a test nek a Ke gyet lenség 
Szín házá ban alap ve tô transz for má ciói ra, va la mint 
a mû vé szet és a test ki vá gá sa kö zött fennál ló, 
Artaud mun kái ban meg fi gyel he tô össze füg gés re.  

A Ke gyet lenség Szín háza nem csak azért utó pia, 
mert Artaud el sô sor ban kiált vá nyok ban és szö ve -
gek ben hir det te meg, a gya kor lat ban vi szont alig 
pró bál hat ta ki.47 Sok kal fon to sabb az a tény, hogy 
a Ke gyet lenség Szín háza csak ál lan dóan szü le tés -
ben lé vô kon cep ció ként lé te zett, amely nek min den 
egyes meg je le né se az azt kö ve tô kí sér le tek dest ruk -
ció ját is meg kö ve tel te. A théâtre de la cru au té utó -
pisz tikus jel le ge te hát há rom szem pont ból is ponto -
sí tás ra szo rul: egy részt ala kot ad a jö vô nek és reali -
zál ja azt; más részt az avant gárd szel le mé ben igényli 
a mû vé szi te vé keny ség kez de mé nyez te és az eu ró -
pai kul tú rá ban, il let ve az egész nyu ga ti ci vi li zá ció -
ban be kö vet ke zô tár sa dal mi-po li ti kai vál to zást; har -

44 A ku ta tás a hang já té kot ed dig öt (a nyom ta tott ver zió ban is el kü lö nü lô) szö veg rész re osz tot ta, és a 2., 4., 6., 8. és 10. rész kiál -
tás-, zaj- és hang elôadá sait csak a szö veg ré szek füg ge lé ké nek és vég ki csen gé sé nek te kin tet ték. Ez zel szem ben én konkrét hangi 
be nyo má saim alap ján azt ja vas lom, hogy a hang já té kot tíz rész re oszt va vizs gál juk. Ez a felosz tás egyéb ként an nak is meg fe -
lel, amit ma ga Artaud ja va solt Fer nand Po u e y- hez, a rá dió adás fe le lôs szer kesz tô jé hez írott le ve lé ben: „A fel vé tel a kö vetke -
zô kép pen ala kul: 1. Nyi tó szö veg 2. Zö rej, mely be leol vad a Ma ria Ca sa rès ál tal mon dot tak ba, a 3. Tu tu gu ri táncba, 4. Zörej 
(xy lo pho nia), 4. A fe ká lia nyo má ban (Ro ger Blin elôadá sá ban), 6. Zö rej és do bok Ro ger Blin és köztem, 7. Ez a kér dés (Paule 
Thé ve nin szö ve ge), 8. Zö rej és kiál tás a lép csô ház ban, 9. Konk lú zió, szö veg, 10. Utol só zö rej”. (Antonin Artaud: i. m. 126–
127.)  

45 I. m. 139. 
46 Úgy ér zem, hogy Artaud szám ta lan stra té giai cé lú csa lafinta sá ga és ra vasz sá ga, ame lye ket az em be ri kap cso la tai ban elô -

sze re tet tel al kal ma zott, a ku ta tás szá má ra – amely ôt kis sé egy ol da lúan meg gyö tört, szen ve dô és meg nem ér tett mû vész -
nek sze re ti beál lí ta ni – rejt ve ma radt, ki vé ve ha Artaud mû vé szi ön megér té sé nek szem pont já ból vizs gál ták ezek je len té -
sét és funk ció ját. Már ko rai pub li ká ciói, va la mint Jac qu es Ri vière -rel foly ta tott le vél vál tá sa is te le van stra té giai játsz -
mákkal, ko ket té ri á val és szó já té kok kal, ami vel a becs vá gyó Artaud azt akar ta elér ni, hogy a No u vel le Re vue Françai se- be 
ír has son – ami vé gül is nem si ke rült ne ki.  

47 Az Is ten íté let tel hang jai ban fen tebb hang sú lyo zott ató pia el le né re ra gasz ko dom ah hoz, hogy a Ke gyet lenség Szín há zát utó -
piá nak ne vez zem, mi vel Artaud ezt min dig össze kap csol ja egy jö vô be ni, tö ké le te sen más és for ra dal ma sí tott tár sa dal mi 
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mad részt hang sú lyoz za a for mák szét tö ré sé nek 
(a mû vé szi for mák ar ti ku lá ció ját és ma ni fesz tá ció -
ját kö ve tô) po ten ciá li san vég te len fo lya ma tát. Ebbôl 
a szem pont ból vá lik ért he tô vé, miért te kin tet te és 
te ma ti zál ta Artaud par ex cel len ce szín há zi elem ként 
a han got. Egy hang so ha sincs csak úgy egy sze rûen 
kéz nél, min dig csak az ar ti ku lá ció ré vén és a hang -
zás – ke let ke zé se pil la na tá ban el mú ló – fo lya ma tá -
ban nye ri el for má ját. A Ke gyet lenség Szín  há zát és 
a han got egyaránt jel lem zi az az alap ve tôen utó -
piszti kus vo nás, ame lyet elem zé sünk ak kor iga zolt, 
ami kor rá mu tat tuk, hogy az Iste ní té let tel ben ész lel -
hetô han gok csak a reá lis és kép ze let be li han gok 
is mét lé sé re és fe lülírá sá ra épü lô fo lya mat ban nye -
rik el lé nye gü ket. 

A hang fludi ti á sa és fo lya mat hoz kö tött sé ge vé -
le mé nyem sze rint an nak is kö szön he tô, hogy az 
Iste ní té let tel ben kiemelt sze re pet ját szik a test transz -
for má ció já nak meg va ló sí tá sa, pon to sab ban az ál -
lan dó átala ku lás ban lé vô test jel zé se szem pont já -
ból. Artaud mû vé szi mun ká já nak kö zép pont já ban 
a test megújí tá sa és fo lya ma tos lét re ho zá sa, il let ve 
a szín ház mint az em be ri test és az em be ri ana tómia 
élet ta ni és pszi cho ló giai meg vál toz ta tá sá nak te repe 
állt. Jac qu es Derrida e tit kos kö zép pont ra fi gyel, 
ami kor az ar tau d-i élet mû rôl mint „a hús me tafi zi -
ká já ról”48 be szél, amely meg kí sér li új ra lét re hoz ni 
a kü lönb sé gek ál tal szét sza kí tott hús egy sé gét. Az új 
(és az Iste ní té let tel ben ott hon ra ta lá ló) test artaud -i 
te rem té sé hez szük sé ges „mi ti kus cse lek mény” szá -
má ra a hang anya gi sá gá nál fog va bír hat kü lö nös je -
len tô ség gel. 

A mû vész-lét Artaud szá má ra azt je len ti, hogy a 
fennál ló for mák nak – le gye nek azok esz té ti kai, tár -
sa dal mi, po li ti kai, szo ciá lis vagy mo rá lis ter mé sze -
tûek – le kell rom bol ni a kon túr jait, szét kell rob -
ban ta ni vagy csepp fo lyós sá kell ten ni ôket. Eu rópa – 
ír ja a Le thé at re et la cul tu re [A szín ház és a kul tú -
ra] cí mû szö ve gé ben, il let ve más, a Ke gyet lenség 
Szín házá val kap cso la tos írá sá ban – azért ago ni zál, 
mert min den te rü le ten a meg me re ve dett, meg fa -
gyott és ha lott for mák ban bí zik. Artaud vi szont 
olyan di na mi kus hoz záál lást he lyez az ele ven ség 
el vesz té sé vel szem be, amely (mintegy ol vasz tó té -
gely ként) új for má kat, alak za to kat és esz mé ket te -
remt, majd ol vaszt egy be megint, hogy is mét úja -
kat emel jen ki és megint csepp fo lyó sít sa azo kat. 

Artaud avant gárd mû vé szet fel fo gá sá nak egyik fon -
tos as pek tu sa is össze függ ez zel a vi sel ke dés sel, 
még pe dig az, ahogy eluta sít ja a mû vet mint (le)zárt 
egé szet. A (mû)al ko tás tól va ló el for du lá sát Artaud 
min dig az zal a vé le mé nyé vel ál lít ja pár hu zam ba, 
mely sze rint a ha gyo má nyos mû al ko tás olyan, mint 
a ha lott test ki vá gott ré sze: ex kre men tum. Derrida 
így ír er rôl: 

 
A mû mint ürülék (...) nem több élettelen, erôt -
len és formátlan anyagnál. Mindig rajtam kívül 
esik, s azonnal összeomlik. Ezért nem fog soha 
felállítani semmilyen – költôi vagy más – mû -
alkotás. Sosem emelkedhetem fel benne. Csak 
a mû nélküli mû vé szet hozhat üdvösséget, 
státuszt, felállást. Mivel a mûalkotás mindig a 
halál mûve, a mû nélküli mûvészet, mint a tánc 
vagy a Kegyetlen Színház, maga lesz az élet mû -
vészete.49 
 

Ezen a pon ton vi szont Artaud egy di lem má val 
szem be sül: eluta sít ja a lé te zô, meg me re ve dett for -
má kat, ugyanak kor tud ja, hogy a mû vé szet nek – 
ahogy a gon dol ko dás nak és min den kul tu rá lis cse -
lek vés nek – min dig ta lál nia kell egy for mát, amely -
ben tes tet ölt het, ma te ria li zá lód hat. En nél fog va a 
han got mint fo lyé kony és a fo lyós sá vá lás ál la po tá -
ban lé vô tes tet hasz nál ja. Ily mó don a hang zós ság 
olyan ha tár te rü let nek bi zo nyul, ahol a ma te riá lis 
és im ma te riá lis ele mek (pél dául a han go kat lét re -
ho zó száj- és to rok szer vek, il let ve a kul tú ránk ban 
in kább im ma te riá lis ként szá mon tar tott le ve gô, lé -
leg zet, csen gés stb.) össz já té ka zaj lik. Eb bôl az új 
pers pek tí vá ból új sze rûen – a „test ned vek” spe ciá -
lis (a könnyel és a vér rel pár hu zam ba ál lít ha tó) faj -
tá ja ként – be szél he tünk a hang zós ság ról, mely nek 
kö szön he tôen a ve le szo ro san össze füg gô tes ti ség -
hez is más ként kö ze lít he tünk.  

Itt kell megem lí te ni a hang zós ság má sik fon tos 
össze te vô jét. A száj, az aj kak, a fo gak, az íny és a 
ga rat – azaz a hang kép zés szer vei és hely szí nei – 
nem csak a be széd fo lya mán van nak je len: ve lük 
eszünk, ve lük csó ko lunk. Ezál tal a hang egy ér zéki -
leg túl de ter mi nált hely rôl szár ma zik és így pa radig -
ma ti kus le he tô sé get kí nál az új test lét re ho zá sá ra. 
Ez a hang zó test már nem úgy áll össze ré szek bôl, 
ahogy egy szö veg – sok kal in kább az át fe dés, az át -

48 Jac qu es Derrida: „La pa ro le so ufflée”. In. J. D.: L’écri tu re et la dif fé ren ce. Pa ris, Gal limard, 1979.) Magyarul: Meg fújt be -
széd. Theatron. 2007. ôsz–tél, 10. 

49 I. m. 13.
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ha tás és átala kí tás di na mi kus és ener gi kus je len sé -
gé vel van dol gunk. Ez a test már nem is mé tel he tô 
meg, hi szen (Artaud sza vai val él ve) „a szín ház az 
egyet len hely a vi lá gon, ahol ugyanazt a gesz tust 
nem le het má sod szor is el kez de ni”.50 Ami a hang -
zós ság e túl de ter mi nált ha tár te rü le tén le het sé ges, 
az egy faj ta „pen sée af fec ti ve”:51 ér zel mi gon dolkodás, 
amely ben a szel le mi és a tes ti, a ma te riá lis és az im -
ma te riá lis, a szub jek tív és az ob jek tív nem vá lik el 
éle sen egy más tól. 

Az elôb biek ben a hang zós ság és a tex tu a li tás kü -
lönb sé gé bôl szár ma zó fo gal mak (at mosz fé ra, flui -
dum, nem- tex tu á lis ta go lás) se gít sé gé vel és a hang -
zó ar ti ku lá ció ra össz pon to sít va ele mez tem Artaud 
Is ten íté let tel vé gez ni cí mû rá dió já té kát. A konk ré tan 
ész lel he tô je len sé gek vizs gá la tát a hang zós ság csu -
pán váz la tos te o re ti zá lá sa se gí tet te, és ez tet te le he -
tô vé azok nak az ideig le nes nyel vi fo gal mak nak a 
hasz ná la tát, ame lyek már az Is ten íté let tel vé gez ni elsô 
és még min den elô ké szü le tet nél kü lö zô meg hallga -
tá sa so rán szük sé ges nek bi zo nyul tak. Ak kor a hal -
lott han gok és za jok oly nagy ki hí vás nak bi zo nyul -
tak, hogy meg za va rod va ki kap csol tam a mag nót és 
azon nal el zár kóz tam et tôl az ir ri tá ló és tö ké le te sen 
meg kö ze lít he tet len él mény tôl. A hang já ték kel tette 
za var azon ban egyide jû leg ar ra is fel hív ta a fi gyel -

me met, hogy a ren del ke zés re ál ló el mé le ti né zô -
pon to kat fi no mí tás ra és to vább gon do lás ra szo rul -
tak. A to váb biak ban olyan kon cep ción le het ne dol -
goz ni, amely ben a hang zós sá got át fo góbb össze -
füg gés rend szer ré szé vé tesszük, és fel fe dez zük ben -
ne az „is-is” lo gi ká ját. Azt a lo gi kát, amely a bi ná ris 
op po zí ciók ra (pél dául alany és tárgy kü lönb sé gé -
re) épü lô nyelv ha tár vi dé kén nyer jo go sult sá got, és 
meg kö ve te li, hogy el jus sunk a nyelv ha tá ráig. A je -
len lét (még csak ezt kö ve tôen kiala kí tan dó) esz té -
ti ká já nak kere tei kö zött ugyanis – ami a je len lét 
der ri dai ér te lem ben vett nyu ga ti me tafi zi ká já nak 
al va ri án sa len ne – el kép zel he tô len ne, hogy a han -
got (a szín ház tu do mány szû kebb te rü le té bôl kiin -
dul va) kul tu rá lis és esz té ti kai ka te gó riá nak te kint -
sük. Ez zel össze füg gés ben pe dig is mét reflek tál hat -
nánk a tes ti ség re is, amely ugyan a test ré szek hez 
köt he tô, aisz thé ti kus ta pasz ta la tok ból in dul ki, 
még sem kor lá to zó dik csu pán a tes ti vagy szo ma ti -
kus fo lya ma tok ra. 

 
(Do ris Ko lesch: „Li sten to the Ra dio”: Ar tauds Ra -
di o- Stim me(n). Fo rum Mo der nes The a ter. 1999/2. 
115–143.) 

 
For dí tot ta: De dinsz ky Zsófia

50 Antonin Artaud: A Szín ház és Ha son má sa. In. A. A.: A szín ház és az is te nek. i. m. 134. Ford. Bet len Já nos. 
51 U. o.


