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A Ke gyet len ség Szín há zá nak utó piá ja 
 

Ami kor 1946 au gusz tu sá ban Antonin Artaud – 
ki lenc évi pszi chiát riai in té zet ben va ló ra bos -
ko dás után – vissza tért Pá rizs ba, Elô szót írt a 

Gal li mard- nál meg je le nés elôtt ál ló össze gyûj tött 
mû vei hez.1 Artaud az al kal mat ar ra hasz nál ta, hogy 
ar ról be szél jen, mi ként kez dett ír ni. A nyelv vel foly -
ta tott egye dül ál ló kí sér le té nek kiin du ló pont ját – 
mely kí sér let ké sôbb a szín ház nyel vei hez ve zet te 
– így jel lem zi: „Szá mom ra a kér dés nem az volt, 
mit si ke rül az írott nyelv ke re tei kö zé beil lesz te ni, 
ha nem hogy mi fér kôz het be az ele ven lel kem szö -
ve vé nyé be” (OC I: 8, 1961, I: 18). To váb bá rész -
le te sen vá zol ta ku ta tá sát, mely nek tár gya „sza vak, 
me lyek ké pes sé ten né nek rá, hogy el jus sak a san -
da hús por ci kái hoz (azt mon dom san da [Tor ve], 
de a gö rög ben ta va tu ri- nak mond ják, ami zajt stb. 
je lent)” (OC: 8; 1961, I*: 18). 

Artaud azt kér di, a sza vak ere je, fe szült sé ge, nyo -
má sa – és az írott nyelv ben va ló el foj tá suk – mi -
ként te he tô ta pint ha tó vá az írás ban anél kül, hogy 
a be fo ga dás so rán a tár sa dal mi lag kon di cio nált gon -
do lat meg sem mi sí te né azt. Ezért volt olyan fon tos 
szá má ra hogy a szó a test hez is szól jon, azaz hogy 
a tes tet mint han got vagy zajt hall ha tó vá te gye: ta -
va tu ri. Ez a ku ta tás ve zet te Ar taud-t az 1920-as és 
1930-as évek ben a Ke gyet lenség Szín házának kon -
cep ció já hoz, me lyet leg tel je sebb for má ban A szín -
ház és Hason má sa (1938) cí mû írá sá ban fej tett ki. 

Ami kor Artaud 1946-ban az Elô szót ír ta, min den 
ed di gi nél fon to sabb volt szá má ra hogy hang sú lyoz -
za: a ke gyet len ség [cru au té] nem egy sze rûen a ke -
gyet len ség il lô rep re zen tá ció ját imp li kál ja:  

 
A sza bad ság csak egy kli sé és még el vi sel he tet -

le nebb, mint a szol ga ság.  
És a ke gyet len ség egy idea gya kor lá sa.  
Hús szín, ke mény aka rat erô ben tes tet ölt ve, az 

el foj tott aka rat erô inain, 
hang jai mat nem hív ják úgy: Ti ta nia,  
Ophe lia, Be at ri ce, Ulys ses, Mo rel la és Li gea,  
Aiszkhülosz, Ham let vagy Pen the szi leia, 
El len sé ges szar ko fá gok zúz ták szét ôket, a meg -

égett hús bu gyo gá sa,  
nem de bár, So nia Mos sé. (OC: I*: 11; 1961 

I: 20) 
 

So nia Mos sé szí nész nô a ná ci gáz kam rák ban halt 
meg; az ô ne ve ré vén az Ausch witz hoz kö tô dô fel -
fog ha tat lan ság és rep re zen tál ha tat lan ság vá lik a „ke -
gyet len ség” el gon do lá sá nak ho ri zont já vá:  

 
Egy alá bu kás a hús ba, meg foszt va a ke gyet len -

ség ál lan dó kiál tá sá tól  
vagy ke gyet len ség vagy sza bad ság. 
A szín ház a vesz tô hely, a bi tó fa, az ár kok, a kre -

ma tó rium vagy az ôrül tek há za. 
Ke gyet len ség, le mé szá rolt tes tek. (OC I*: 11; 

1961 I: 21)

1 Lásd Pré am bu le in Oeuv res complètes (OC) Vol. I* (1976: 7–12) Az össze gyûj tött mû vek fran cia kiadá sá ra a to váb biak -
ban OC rö vi dí tés sel és ró mai szám mal uta lok, me lyet az oldal szám kö vet. Az el sô kö tet nek az utol só kiadás ban két ré sze 
van, I* és I**. Ez az egyet len, amely tisz te let ben tart ja Artaud kí ván sá gait. „A pá pá hoz” (OC I*: 13–15, 1961, I: 180) és 
„A da lai lá má hoz” (OC I*:16–19, 1961; I: 180–81) címû írá sok kal együtt az Elô szó szán dé ka sze rint a mû vek el sô kö te -
té hez szol gált be ve ze tés ként. 
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Artaud a Ke gyet len ség Szín há zát a Va lós (La can) 
rend jé be he lye zi.2 A ke gyet len ség ha lál, „a he terogén” 
(Ba ta il le 1970),3 a Má sik, amit má sok ra pro jek tá -
lunk és má sok ban fi xá lunk, és amit a ná cik egy 
tech no ló giai lag szer ve zett „ac ting out”-ban pró bál -
tak meg sem mi sí te ni. Va jon le het sé ges-e ezután a 
ke gyet len ség nek szín te ret ad ni (a freu di Schaup latz 
ér tel mé ben)? Vagy egy ilyen szín pa dot el kép zel ni?  

Artaud ra gasz ko dott a szín ház szük sé ges sé gé -
hez. Utol só fenn ma radt le ve lé ben, me lyet 1948. 
feb ruár 24-én Is ten íté let tel vé gez ni cí mû rá dió já té -
ká nak be til tá sát kö ve tôen írt, azon szán dé kát fe je -
zi ki, hogy et tôl fog va „ki zá ró lag a szín ház nak” 
szen te li ma gát:  

 
egy vé res szín ház 
egy szín ház ahol min den elôadás tesz va la mit 
tes ti leg az zal, aki elôad ja és az zal is, aki el jön 

meg néz ni má sok elôadá sát  
de va ló já ban  
a szí né szek nem elôad nak, 
ha nem cse lek sze nek.  
A szín ház va ló já ban a te rem tés ge ne zi se. (OC 

XIII: 146–47; 1976: 585) 
 

Ezt egy fej te ge tés kö ve ti, mely ben Artaud történelmi 
pél dák (pél dául a kö zép kor misz té rium já té kai: Le 
re to ur de la Fran ce aux prin ci pes sa crés (OC XV: 13) 
és a ka to li kus mi se: Avis de mes se (OC XI II: 258) 
ré vén a szín ház azon ri tuá lis funk ció ját elem zi, 
hogy a per for ma tív cse lek vés ré vén for mát ad a he -
te ro gén nak. Mindazonál tal a me xi kói Ta ra hu ma ra 
ri tuá lék ról (OC VI II: 227; 1976: 370) és a pes tisrôl 
(OC IV: 27; 1958: 15–32) szó ló 1936-os szö ve gek 
ál lás pont ja sze rint nem sza bad hogy a sze xuá lis ösz -
tön tö rek vé sek lé nye ge ként ér tett he te ro gén tár sa -
dal mi vá vagy rög zí tet té vál jon (OC XI II: 259). Ar -
taud-t in kább az iz gat ta, hogy olyan szín há zi for -
mát ta lál jon, mely a per for mansz ré vén ké pes lenne 
a tu dat ta lan ér zel mi af fek tu so kat a Szim bo li kus ba 
in teg rál ni az Ima gi ná rius ré vén úgy, hogy az af fek -
tu sok ere je ne tör lôd jön el a szim bó lum ban.  

E per for ma tív ak tus sal nem kell új kö zös sé get 
lét re hoz ni. Artaud 1946. má jus 16-i le ve lé ben a 
zsi dók de por tá lá sa kap csán azt ír ja, hogy Hit ler a 

ha ta lom mi ti kus szín ház ként va ló szín re vi te lé vel 
te rem tet te meg azt a kö zös sé get, mely ter mé keny 
táp ta la ját ad ta a „de por tá lás, in ter ná lás, be bör tön -
zés, leigá zás és nem ze ti iden ti tás ví ru sá nak” – mi -
vel a kö zös ség pró bál ja ki zár ni a he te ro gént (OC 
XI: 268–77). Az új mí to szo kat nem a kö zös ség lét -
re ho zá sa miatt kell szín pad ra ál lí ta ni, ha nem in -
kább a kö zös sé get és a tár sa dal mat le he tô vé te vô 
ke gyet len sé get kell ta pasz ta lat tá ala kí ta ni, min den 
egyén szá má ra és min den egyén ben.  

Ez az oka an nak, hogy Artaud egy Ro dez ból Jean 
Paul han- nak 1946. áp ri lis 19-én írt le ve lé ben Ke -
gyet lenség Szín há zá nak új ol va sa tá ra ösz tö kél. Cso -
dál ko zik, hogy az „ör dög és söp re dé ke” el le ni 
gondola tai nem to le rál ha tók, de a „há bo rút, éh ínsé -
get és kon cent rá ciós tá bo ro kat el tû rik, hi szen létez -
nek”, majd vissza tér szín há zá nak ideá já hoz (OC XI: 
252–3). Itt, mint ké sôbb az össze gyûj tött mû veihez 
írt elô szó ban is, a nyelv kér dé se áll az elôtér ben: 
meg lá tá sa sze rint a nyelv for rá sai ro ham alatt állnak, 
no ha a nyelv te szi egyál ta lán le he tô vé az emberi lé -
nyek szá má ra a kom mu ni ká ciót. Artaud a há bo rút 
kö ve tô nyil vá nos meg je le né sei so rán (há rom rá dió -
já ték és egy est a pá ri zsi Vie ux Co lom bier- ban) azt 
ku tat ta, mi ként ar ti ku lál ha tó a nyelv ben az, ami a 
szub jek tum és a tár sa da lom szá má ra he te ro gén, mi -
köz ben en nek az egyén re tett ha tá sát is tesz tel te. 
Et tôl a pil la nat tól fog va Artaud szö ve gek ben és szín -
há zi for má ban pró bál ja mon da ni és ír ni – beír ni 
[ins cri be] – a nyelv vel foly ta tott kí sér le tét. Ez a kí -
sér let, me lyet 1947 ja nuár já ban pró bált be mu tat -
ni a pá ri zsi kö zön ség nek, az 1920-as mú mia lét tôl 
(m√ mie, ahogy köl te mé nyei ben áll „La M√mie at -
ta chée” és „in vo ca ti on á la M√mie”) egy nyelv bôl és 
sza vak ból ál ló lé tig ve zet te ôt; Artaud le m√ mo, 
ahogy az est cí me mond ja. Ez a nyelv vel és a szín -
ház nyel vei vel va ló pá rat lan kí sér let nem for dít ha -
tó le, nem re du kál ha tó egy szín ház esz té ti ká ra.  

 
A szub jek tum per for man szá nak ke gyet len sé ge 

 

A  Vie ux Co lom bier- ban 1947. ja nuár 13-án 
tartott est a szer zô bi zal mas kö zel sé gét ígér te. 
Ahogy a pla ká tok hir det ték: Hi sto i re vé cue 

d’Artaud- M√ mo (Ar taud- M√mo igaz tör té ne te) (lásd 

2 Jac qu es La can a Va lóst a Szim bo li kus tól és Ima gi ná rius tól meg kü lön böz tet ve a „le he tet len”-ként de fi ni ál ja, mely nek nin -
csen je lö lô je, mégis sza ka dat la nul ír ja ma gát (lásd Che ma na 1993:237).  

3 Ge or ges Ba ta il le- nál a he te ro gén (hé té rogène) az, amit a szo cia li zá ció fo lya ma ta ki zár az egyé ni és a tár sa dal mi szin ten is. 
A rá for dí tás pó lu sa, ami szem ben áll a ho mo gén nel, a hasz nos ság és ter me lés pó lu sá val. Ez a fo ga lom Ba ta il le min den mû -
vé ben meg je le nik, és nagy ban be fo lyá sol ta a la ca ni „Va lós” és a kri ste vai „sze mi o ti kus” és „ab jekt” fo gal ma. 
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OC XXVI: cím lap). A szer zô há rom ver set ké szült 
felol vas ni „Le re to ur d’Artaud le m√ mo” [Artaud, a 
M√ mo vissza té ré se], „Cent re-mère et pat ron- mi net” 
[Kö zép-a nya és fô nök-pi na] és „La cul tu re In dienne” 
[In dán kul tú ra], me lye ket ké sôbb még eb ben az 
év ben, könyv for má já ban pub li kált (OC XII: 11–
25, 69–74, 1995: 91–239). A szem ta núk be szá mo -
lói sze rint az est a terv sze rint ha ladt, míg nem 
Artaud, a ver sek felol va sá sa után – me lyek mély 
be nyo mást tet tek min den ki re –, egy ké zi rat ból az 
élet tör té ne tét kezd te felol vas ni, majd ha ma ro san 
kö tet len be széd be vál tott. Vé gül, miu tán nem tud -
ta hol tart a ké zi rat ban s kezd te össze ke ver ni a szín -
pa don szét szórt la po kat, hir te len el hall ga tott, majd 
And ré Gi de óva to san el ve zet te a há rom órás per -
for mansz után (Vir maux 1976: 79–84; lásd Finter 
1990: 131 és OC XXVI: 162–93). 

Amit né há nyan – köz tük And ré Bre ton – egy el -
me be teg tûr he tet len köz szem lé re ál lí tá sá nak lát tak, 
az Artaud szá má ra a szín há zi ese mény ha tá rai nak 
fel rob ban tá sá ra tett, ad dig pél dát lan kí sér let volt 
(vö. Artaud [1947] 1968: 3–31). Köl tôi szö ve gei -
nek re ci tá ció ját, mely a szö veg hang jai nak rep re -
zen tá lá sá val ho zott lét re szín há zi for mát in nu ce, 
egy új for má nak kel lett kö vet nie, amit ma per for -
mansz nak ne vez het nénk, vagyis egy szub jek tum 
je len lé té nek a cse lek vés ré vén va ló ma ni fesz tá ció -
ja [the ma ni fe sta ti on of a sub ject’s pre sen ce by his 
do ing] (vö. Finter 1994: 153–67) – így pró bál va 
hall ha tó vá ten ni a szen ve dés okait a szen ve dés va -
ló sá ga ré vén. Artaud Vie ux Co lom bier- be li per for -
man szá nak es té jén a Va lós e ma ni fesz tá ció ja – 
mely nek nagy ha tást kel tô ke gyet len sé gét min den 
je len lé vô ta nú sí tot ta – le he tet len né tet te, hogy meg -
hall ják, amit Ar taud- nak szen ve dé se okai ról kel lett 
mon da nia. A szín pa di felol va sás mû fa ji szer zô dé -
sé nek imp li cit kon tex tu sá ban a Va lós be teg ség, 
szen ve dés, ôrü let for má já ban va ló be tö ré sét mint 
szen zá ció haj hász ex hi bi cio niz must és tet te tést ér -
zé kel ték. Artaud a „per for mansz” so rán tu da tá ra 
éb redt, hogy a Va lós szín há zá ban le he tet len hall -
ha tó vá ten nie ma gát; ké sôbb azt mond ta, csak 
bom bák kal ér he tô el a kí vánt ha tás (Artaud [1947] 
1968: 3, 21). Bom bák he lyett Artaud új for mát ke -
re sett a Va lós han gok kal és sza vak kal va ló ar ti ku -
lá lá sá ra. Úgy hit te, az 1947 vé gén rög zí tett Is ten íté -
let tel vé gez ni rá di ó- per for man szá ban a han gok szín -
há zán ke resz tül kö ze lebb ke rült a Ke gyet len ség 
Szín há zá hoz. A Ra dio Fran ce ve ze tô sé ge is ezt gon -
dol ta. A mû nem ke rül he tett adás ba egé szen 1972. 
már cius 5-ig, mi kor is hu szon öt év el tel té vel a nem -

ze ti rá dió tár sa ság ré szét ké pe zô Fran ce- Cul tu re 
lead ta (a nyom ta tott vál to za tot és Artaud reak ció -
ját a be til tás ra lásd OC XI II: 320).  

Artaud ké sei szín há zi kí sér le te kieme li, mi lyen 
ne héz a kor társ szín ház szá má ra va ló je len tô sé gérôl 
be szél nünk, hi szen vé gül be bi zo nyo so dott hogy 
egy „le he tet len” szín há zat ku tat: a „le he tet len” szín -
há zat ku tat ja. Ez a te kin tet ben utó pi kus, hogy egy 
olyan szín ház ra vo nat ko zik, mely nem lo ka li zál ha -
tó pon to san, mi vel e he lyek csak a né zôk és ol vasók 
in di vi duá lis tu da tá ban le het és kell, hogy rea li zá -
lód ja nak. De Artaud szín há zi kí sér le te azért is „lehe -
tet len” szín há zat imp li kál, mi vel a szub jektum nak 
a nyelv vel és tár sa da lom mal va ló ha tár ta paszta la -
tá ból ered, ami – ha ko mo lyan vesszük – esz téti -
kai ér te lem ben alig ha ne vez he tô ha gyo mány épí tô -
nek. A II. vi lág há bo rút kö ve tô idô szak ban Artaud 
új ra és új ra rá mu tat a kö zös ség épí tô, te rá piás és ka -
tar ti kus funk ció val bí ró szín ház le he tet len sé gé re. 
A rá dió já té kok szín há zi sá gá ba va ló vissza vo nu lás -
nak lé nye ge, hogy a han gok köz vet le nül az in di vi -
duá lis szub jek tum nak a test hez va ló ima gi ná rius 
vi szo nyá ra hat nak, és így a ke gyet len sé get olyan fi -
zi kai ro ham mal he lyet te sí ti, mely az egyén nek a 
nyelv hez va ló vi szo nyát te szi pró bá ra.  

Va jon a szín ház ilyen ana lí zi se kap csán be szél -
he tünk-e kö ve tôk rôl vagy után zók ról? Lát szó lag 
igen, hi szen több év ti zed szín há zi kí sér le teit tár sít -
ják Artaud ne vé vel (lásd Vir maux 1979, 1980). 
Még is, ahogy e pél dák kü lön bö zô sé ge is bi zo nyí -
ta ná, in kább az Artaud ál tal fel ve tett kér dé sek mint -
sem az ál ta la kí nált sa já tos vá la szok já rul tak hoz zá 
a szín há zi ideái ra épü lô tra dí ció fej lô dé sé hez.  

Me lyek ezek a kér dé sek? Artaud kí sér le te a test, 
nyelv és szín ház kö zöt ti vi szonyt jár ja kör be. Ho -
gyan le het fe lül ke re ked ni a test pok lán, me lyet be -
teg sé ge, az örök le tes szifi lisz (lásd Ma e der 1978) 
miatt kéz zel fog ha tóan átér zett, és mint a nyelv krí -
zi sét él te meg? És mi lyen sze re pet kap hat eb ben a 
szín ház? Mi ként ala kít ha tó nyelv vé a szen ve dés Va -
ló sa úgy, hogy ne ve szít sen ere jé bôl? Ho gyan ar ti -
ku lál ha tó és ad ha tó át a nyelv ben a pre zen cia? Ho -
gyan le het a va lós ke gyet len sé get be mu tat ni a szín -
ház ban a Va lós ke gyet len sé ge ként?  

Ezek a kér dé sek lát szó lag messze van nak nap -
jaink kí sér le ti szín há zá nak vizs gá ló dá sai tól. Ám 
elég egy pil lan tást vet nünk né hány be mu ta tó ra a 
kö zel múlt ból, hogy lás suk, a je lö lôk kel foly ta tott 
csak nem két év ti ze des poszt mo dern já ték után a 
szín ház ma a rep re zen tá ció és pre zen cia köz ti vi -
szonyt is mét a Va lós nak a Szim bo li kus és Ima gi -
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ná rius for mái hoz va ló vi szo nya szem pont já ból vizs -
gál ja. Elô ször né hány, az 1970 és 1980 kö zöt ti per -
for mansz- mû vé szet bôl ki nö vô kor társ szín há zi kí -
sér le tet vizs gá lok: mi lyen, a Szim bo li kus hoz és Ima -
gi ná rius hoz va ló vi szonyt il luszt rál nak, és mi a Va -
lós vi tat ha tat lan je len lé té nek sze re pe? A kor társ 
kí sér le tek és Artaud ké sei ke gyet len szín há zá nak 
össze ve té sé vel azt ku ta tom, va jon ezen egye dül ál -
ló kí sér let a ma szín há za szá má ra is fon tos kér dé -
se ket vet-e fel, és va jon ta lál ha tók-e, ke res he tôk-e 
vá la szok azok ra a kér dé sek re.  

 
A Va lós finto rai, avagy Artaud „je len tô sé ge” 
 

Az el múlt évek ben egy re több jel mu tat ar ra, 
hogy a szín pa don új te ret kap a Va lós, hogy a 
Va lós egy re in kább jo gait kö ve te li a „mint ha” 

szín há zá val vagy az ön ké nyes je lö lô vel szem ben. 
Ez lát ha tó pél dául ve szé lyes élô lé nyek szín pa don 
va ló meg je le né sé ben: élô ta ran tu lák Jan Fa bre El le 
éta it et el le est, même (1993) cí mû elôadá sá ban, mér -
ges kí gyók Jan Lau wer An to nius és Kleo pát rá já ban 
(1992); legutóbb pe dig egy egész se reg nyi ak vá -
rium ba zárt pat kány Ma ri na Abra mo vic  és Charles 
At las De lu si o nal cí mû per for man szá ban (1994). 
A diderot-i szí nész pa ra do xon ból mit sem ér tô lények 
ef fé le hasz ná la ta azt a ten den ciát il luszt rál ja, amely 
nem csu pán az élô je len meg ta pasz ta lá sát pró bálja 
elér he tô vé ten ni, ha nem a Va lós ve szé lyét és vonzá -
sát is. A szí nész, ami kor ál la tok kal konfron tá ló dik 
a szín pa don, ve széllyel (ta lán vég ze tes ve széllyel) 
néz szem be; per for man szát úgy ér zé kel jük, hogy 
va ló di koc ká za tot hor doz. A né zô így rész ben fel -
bont hat ja a „mint ha” szer zô dést, de csakis az ön -
nön ab jek tu má nak (Kri ste va 1980) – a ki zárt Má -
sik nak és a he te ro gén nek, az ezek hez tár sí tott tu -
dat ta lan ér zel mek nek – va ló ki szol gál ta tott sá ga koc -
ká za tá val. Ám a szí nész szín pa don va ló el csi gá zá sát 
a fáj da lom és a ha lál Va ló sa kí séri. Pél dául Jan Fabre 
Who Shall Spe ak My Thought…-já ban (1993) a szí -
nész Marc van Over mei er tes té re elekt ro mos elekt -
ró dá kat il lesz tet tek, me lyet a Ku Klux Klan öl tö zé -
ket vi se lô ren de zô mû köd te tett az elôadás so rán, 
hogy elekt ro sok kal irá nyít sa a szí nész be szé dé nek 
se bes sé gét az ön nön disz kur zu sá nak sú gott (meg -

fújt)4 ter mé sze té vel fog lal ko zó mo no lóg so rán. Va -
lós fizi ká lis ki fá rasz tást és fáj dal mat a tánc szín ház 
is hasz nál, a va ló di vá té tel for má ja ként.5 Oly kor 
pe dig, mint Ron Vaw ter utol só per for man szá ban, 
a szí nész ha lá los be teg sé gé re vo nat ko zó be je len tés 
az im ma nens Va lóst idé zi meg, amely a szín ház ha -
son má sá vá lesz. A né zôk re irá nyu ló konk rét fizi -
ká lis fe nye ge tés nem csu pán fi zi kai in zul tus for má -
ját ölt he ti (mint a ka ta lán La Fu ra des Baus es té -
ben), ha nem meg nyil vá nul hat a fel hasz nált ze ne 
de ci bel jei ben is, mely tôl meg fáj dul a dob hár tya és 
re zo nál nak a zsi ge rek (Re za Ab doh szín há za).6  

Ez a szín ház nem a je lö lôk já té kán ke resz tül idé -
zi meg a ha lált – mint a szín ház ban ál ta lá ban – ha -
nem a ha lált ál lít ja szín pad ra va lós elô je lei vel, a ha -
lan dó ság tü ne tei ré vén, mint ha az em be ri sé rü lé keny -
ség és ha lan dó ság csak így ha tol hat na be a tu datba.  

E ten den ciá kat a hat va nas évek szín há zá nak 
vissza té ré se ként ér té kel ték – egy trend ként, mellyel 
már a di vat vi lá ga is élt. Mindazonál tal a rep re zen -
tá ció ha tá rai nak fel nyi tá sa el té rô fel té te lek kel kap 
te ret: a tá ma dás nem a rep re zen tá ciót megelô zô, a 
hi he tô sé get [ve ro si mi le] meg ha tá ro zó tör vény re irá -
nyul, és nem fog lal ko zunk egy (eset leg po li ti kai lag 
mo ti vált) új va ló ság- disz kur zus sal sem. Ehe lyett az 
egye sí tô szim bo li kus tör vény – a nagy elbeszélések 
(Lyo tard) – hiá nya ráirá nyít ja fi gyel mün ket min -
den szim bó lum he te ro gén jé re – mint pél dául a ha -
lál ak tu sa –, ami re a fáj da lom, ki fá rasz tás, ve szély 
em lé kez tet. Ma nap ság né hány ren de zô úgy vé li, a 
né zôt csak a Va lós disz kur zu sa érint he ti meg igazán. 
Úgy tû nik, a szi mu lá ció és szi mu la krum ko rá ban 
a „megérint ve len ni” csak mint fi zi kai érin tés gon -
dol ha tó el; úgy tû nik, csak a konk rét ve szély és a 
konk rét tes ti fáj da lom al kal mas rá, hogy ér tel met, 
je len tést ad jon a lé te zés nek – olyan ér te lem ez, 
mely nek csak ak kor van ér tel me, ha fizi ká li san 
megérin ti a né zôt.  

A Va lós e be tö ré se kér dé ses sé te szi a szín ház 
mint rep re zen tá ció – per for mansz, szín re vi tel, pre -
zen tá ció – kép ze tét, to váb bá mély sé ges ké te lye ket 
éb reszt a szín há zi szín re vi tel ha té kony sá gát il le -
tôen. Bár a fent em lí tett pro duk ciók mindegyi ke 
ki mun kált teat ra li tás sal él, úgy tû nik, már nem 
akar nak csu pán er re tá masz kod ni. A da rab ha té -

4 A szö veg a der ri dai „so ufflée” for dí tá sa ként – mi vel el sô sor ban eh hez a je len tés hez kö tô dik gon do lat me ne te – a „sú gott” 
(promp ted) ki fe je zést hasz nál ja. Mint hogy a Si mon Van da for dí tá sá ban sze rep lô „meg fújt” szó ezt a je len tést is ér zé kelteti, 
zá ró jel ben fel tün te tem, hogy a szö veg der ri dai in ter tex tu sá ra em lé ke zes sek. (A for dí tó meg jegy zé se.)  

5 Mint pél dául Pi na Bausch 1980 cí mû mû ve vagy a ka na dai La la Hu man Steps elôadá sai. 
6 Mint pél dául az 1993-as Law of Re ma ins.
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kony sá gá ba ve tett hit hiá nya miatt a szín há zat a cir -
ku szi mu tat vá nyok és ve szé lyes sport ese mé nyek 
lát vá nyos sá ga vált ja fel. Ami a szín ház ba já rók kal 
kö tött szer zô dést il le ti, a rep re zen tá ció el sza ba dult: 
a min den élô és je len va ló rep re zen tál ha tat lan sá ga 
– amit már Artaud ke re sett a szín há zá ban – jo gos 
he lyét nye ri el a szín pa don.  

A kí sér le ti szín ház je len le gi hely ze te nagy ban 
kü lön bö zik a het ve nes évek vé gi – nyolc va nas évek -
be li per for man szok tól és per for mansz szín há zak -
tól. Utób biak a szín há zi jel rend sze re ken vég zett 
mun ka ré vén nyi tot ták fel a rep re zen tá ció ha tá rait, 
hogy az egyes né zô sze mé lyes és kul tu rá lis em lé -
ke ze tét meg szó lít sák. Ro bert Wil son vagy Ri chard 
Fo re man mun kás sá ga e kon tex tus ban ér tel mez he -
tô (Finter 1983). So kak szá má ra azon ban a kul tu -
rá lis em lé ke zet le he tô sé ge ma is mét gya nús sá vált, 
ha nem egye ne sen tart ha tat lan ná. Ah hoz, hogy a 
né zôk ne csak lás sák vagy hall ják, de meg is ta pasz -
tal ják az elôadást, a né zôk kép ze le té nek, Ima gi ná -
riu sá nak, kul tu rá lis em lé ke ze té nek ak tív rész vé te -
le szük sé ges. Ezt egy olyan rész vé tel te szi le het sé -
ges sé, amely megelô zi az af fek tu sok je lö lô höz (amit 
va la ki lát vagy hall) va ló rög zí té sét – de ép pen az 
ef fé le ér zel mi be vo nó dás ba ve tett hit pá rol gott el. 
Csak a Va lós nak tu laj do ní ta nak az af fek tus fel sza -
ba dí tá sá ra va ló ké pes sé get, en nek ered mé nye ként 
na gyobb hang súlyt kap a szín ház ban a tes ti af fek -
tus; min den fé le szim bo li zá ció ima gi ná rius és érzék -
szer vi di men zió ja meg van ta gad va. Egy meg tisz -
tít ha tat lan pho bos [fé le lem] vá lik a jelö lôk hiá nyá -
nak je lö lô jé vé; úgy vé lik, csak a fé le lem vagy fáj -
da lom fi zi kai nyo mai ré vén le het el jut ni a né zô 
af fek tív em lé ke ze té hez.  

A per for mansz- mû vé szet bôl idé zett pél dák az 
1980-as évek vé gén meg je le nô kí sér le ti szín ház rep -
re zen tán sai. Mint hogy a szín ház min dig az a hely 
volt, ahol a lé te zés fel té te léül szol gá ló ima gi ná rius 
vi szo nyo kat ar ti ku lá ló disz kur zu sok krí zi se és he -
te ro ge ni tá sa ki lett játsz va, fon tos rá kér dez nünk, 
va jon mit je löl het a Va lós szín pad ra va ló be fu ra ko -
dá sa. El sô sor ban olyan krí zis sel ál lunk szem ben, 
mely a mo dern tár sa da lom nak a spek tá ku lum 
poszt mo dern tár sa dal má vá va ló átala ku lá sá val függ 
össze: a kiin du ló pon tot nem le het töb bé egyet len 
alany nyel vi krí zi se ként mi nô sí te ni, mint Artaud 
ese té ben; sok kal in kább a szub jek tum ál ta lá nos vál -
sá gá val van dol gunk. Az Ima gi ná rius konst ruk ció -
ja és az in di vi duá lis szub jek tum nyelv ben va ló pro -
jek ció ja ké tes sé vá lik, mi helyst a nagy elbeszélések 
nem ér vé nye sek töb bé, és min den szub jek tum nak 

mint egy ál lan dó fo lya mat ba he lye zett szub jek tu -
mot kell kons ti tuál nia ma gát, lét re hoz va ön nön in -
di vi duá lis kis el be szé lé seit. A fi zi kai test val lá sa, 
amit az idé zett szín há zi kí sér le tek egyet len bi zo -
nyos ság ként val la nak, nem szük ség sze rûen al kal -
maz ha tó itt. Úgy tû nik, a se bez he tet len tes tet, amit 
a hat va nas évek szín há za még ün ne pel he tett, ma a 
ha lál fe nye ge ti. A Va lós for má já ban ez a fe nye ge -
tés vá lik a szín ház egyet len bi zony sá gá vá; ami egy -
szer re bû vö le tes és fé lel me tes.  

E pon ton in do kolt vissza tér nünk Artaud szín -
há zi kí sér le té re. A nyelv és test kö zöt ti kö te lék sza -
ka dá sá nak krí zi sé bôl kiin dul va Artaud – a köl té -
sze ti, fes té sze ti, filmes ku ta tá sait kö vet ve (Finter 
1990) – szín há zá ban a meg kín zott test szín re vi te -
lé nek mód ját ke res te és azt, hogy hall ha tó vá te gye 
se bei ere de tét. Ez ve zet te el a fi zi kai test ál tal uralt 
kö zös sé gi szín ház esz mé jé tôl a szí nész hang já val és 
a szö veg gel foly ta tott kí sér le tek hez a há bo rú utá ni 
évek ben. A hang ban Artaud olyan ele met ta lált, 
amely je len lé tet ad a test va ló sá gá nak és le he tô vé 
te szi a szö veg rep re zen tá ció ját; mely va ló ban hat a 
né zô re, de fi gye lés re is kész te ti. Artaud út ja a kö -
zös ség-é pí tô szín ház utó piá já tól egy olyan szín ház -
hoz ve zet, mely szub jek tív tér az egyén szá má ra, 
mely ben a szub jek tum a nyelv kö vet kez mé nye ként 
je le nik meg, a test pe dig a hang funk ció ja ként.  

Artaud le he tô vé tet te, hogy a hal lás ré vén le gyen 
meg ta pasz tal ha tó az em be ri lét mint be szé lô és be -
szélt lét kons ti tú ció ja; ez zel fel fed te a ko ra be li szín -
ház gyen ge pont ját: az Ima gi ná rius és Szim bo li kus 
he te ro gén rend jé nek a szí nész alak já ban va ló in -
teg rá ció ját. A szí nész hang ja és tes te a szö ve get hi -
he tô vé [ve ro si mi le] te szi; pon to san ez an nak a szub -
jek tum nak a tár sa dal mi mo dell je, ame lyet Artaud 
a nyelv vel foly ta tott egye dül ál ló kí sér le té vel meg -
za vart. A feladat egy hang meg ta lá lá sa lett – a sze -
rep sú gott (meg fújt) re to ri ká ján túl –, mely éppúgy 
fenn tar ta ná Artaud kor po rá lis va ló sá gá nak nyo mait 
mint az e rea li tást han goz ta tó, er re a rea li tás ra 
reflek tál ni ké pes szö ve get. Az 1960-as évek szín -
há za foly tat ta Artaud mû vét, fô ként a test és hang 
kö zöt ti sza ka dás ra vo nat ko zó, ál ta la az 1930-as 
évek ben meg kez dett kí sér le te ket. Ám Artaud után 
egy má sik le het sé ges út is volt a szín ház szá má ra, 
amely azt ku tat ta, ami a hang ban a test bôl és szö -
veg bôl áram lik, és így a rep re zen tált szub jek tum -
mal mint egy au dio vi zuá lis jel rend szer ered mé nyé -
vel kí sér le te zett. Ez a má sik út el sô sor ban a het ve -
nes és nyolc va nas évek per for mansz szín há zá ban 
je lent ke zett (ami re ké sôbb még vissza té rek). A szín -
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há zi kí sér le tek ben, me lyek ma a Va lós szín re vi telét 
ku tat ják, a két ség be esés – amit egy vég ze tes és gyó -
gyít ha tat lan pes tis és egy min de nütt je len lé vô ha -
lál ta ga dó szi mu lá ció okoz – el fojt ja azt, amit a szín -
ház az utób bi né hány év ti zed ben Ar taud-t kö vetve 
ku ta tott: a hang [vo i ce] és a zö rej [so und] sze re -
pét, ami nem csak je len lé tet ad a test nek, de le he -
tô vé te szi az af fek tu sok fi xá lá sát a né zô ben. Ta lán 
ezen ok ból le het fon tos az Ar taud- hoz va ló vissza -
té rés; leg fô kép pen pon to san azo no sí tot ta hogy mi 
az, ami a szín há zat élô vé te szi az egyén és a tár sa -
da lom szá má ra. Artaud kí sér le te meg mu tat ja, hogy 
a szín há zi ta pasz ta lat, a szín há zi „mint ha” mi ként 
áll a szub jek tum lét re jö vé sé nek kez de té nél, to váb -
bá azt, hogy a han gon ke resz tül a szín ház ho gyan 
kí nál hat dísz le tet egy szub jek tum lét re jöt té hez.  

 
Szub jek tu mok a szín pa don 

 

A szín ház ban a rep re zen tá ció a be fo ga dás szem -
pont já ból az egyes né zôk és hall ga tók au di o-
 ví zi ó já nak ered mé nye (lásd Chi on 1990). 

A tra di cio ná lis szín re vi tel ben a dra ma tis per so na egy 
min ta ké pet kí nál eh hez az au di o- ví zi ó hoz: a hang 
és a test hasz ná la ta ré vén a szí nész va ló szí nû vé [ve -
ro si mi le ] te szi a hal lás és lá tás he te ro gén rend jei -
nek in teg rá ció ját. A szí né szi rep re zen tá ció a szö veget 
ar ti ku lá ló mód szer egyik funk ció ja, amit a mi mika 
és gesz tus tá maszt alá. A tes ti je len lét és a szö veg 
ar ti ku lá lá sá nak mód ja így a szí nészt mint egy szub -
jek tum kép vi se lô jét de ter mi nál ja. A test per for man -
sza és a be széd mo dor ha tá roz za meg, hogy a szub -
jek tum mely mo dell jé rôl van szó, pél dául a nyelv 
mes te re vagy a test szol gá ja-e, az ak cen tus egyénített 
szub jek tu mot je löl-e vagy va la kit, aki nek be széd -
stí lu sa és disz kur zu sa a töb biek tôl függ, a szub jek -
tum in ga tag ként vagy gyôz tes ként van-e be mu tatva.  

A klasszi kus, na tu ra lis ta és lé lek ta ni szín ház 
olyan szub jek tu mok kal szol gált, me lyek – ha gyak -
ran ha sad tak is, mint Pha ed ra vagy Ophe lia – olyan 
szö ve gek hor do zói és köz ve tí tôi, amely a szí nész 
szá já ból tör fel, és le he tô vé te szi szá munk ra, hogy 
a szí nész vagy szí nész nô hang ján ke resz tül egy tí -
pus sal vagy sze rep lô vel azo no sul junk.  

Ilyen ese tek ben a hang a per so na sze re pét játssza; 
a per so na a gö rög nyelv ben egy részt a nyelv ta ni 
„én”-re, a név más ra utal, de masz kot is je lent. 
A hang a köz szem lé re ál lí tott tes tet a vo ka li zált 
hang-ké pek és a re to ri ka nem ze ti tár há zai ból szár -
ma zó in to ná ciók ré vén te szi je len va ló vá. De a szí -
nész hang já nak hang szí ne azt is je lö li, ami túl lé pi 
a tisz ta rep re zen tá ciót és a pil la nat nyi je len lét re utal: 
a hang mag va – a bar thes -i gra in de la vo ix (Barthes 
1972: 1436–42) – egy a jel vagy rep re zen tá ció va -
ló sá gá hoz ké pest más rea li tás ról szól. Ez a szí nész 
mint vá gya ko zó lény, és a szí nész ön nön tes té hez 
va ló vi szo nyá nak va ló sá ga. Ami kor e va ló ság je len -
lé te dia dal mas ko dik (pél dául a hang „cso dá la tos” 
ár nya la ta, mely ben a szí nész reflek tá ló dik, vagy a 
rossz kiej tés, mint a kez de ti ora li tás túl zó örö mét 
fel fe dô sely pí tés), a sze rep lôt jó szí nész ként vagy 
in kom pe tens, rossz szí nész ként azo no sít ják, és így 
a rep re zen tá ció meg za va ro dik. Más fe lôl egy él veze -
tes [ple a su rab le] test je len lé té nek ilyen vo ká lis jele 
a né zô fi gyel mét a hang ra irá nyít ja, és le he tô vé teszi 
a lá tott és hal lott össze kap cso lá sát. Ahogy La can 
rá mu ta tott a Ham let-sze mi ná rium ban (1982: 16): 
a szí nész per for man sza, a hang gal vég zett mun ká -
ja ép pen azért kel ti fel a né zô kí ván csi sá gát, mert 
a test hez és a test tu dat ta lan ké pé hez va ló vi szonyt 
mu tat ja be, így al kot va meg egy te ret a né zô ima -
gi ná riu sa, a tu dat ta lan hoz va ló vi szo nya szá má ra.  

 
A hang tes te 

Egy ke gyet len szín ház 
 

Artaud hang ra irá nyu ló szín há zi ku ta tá sai és 
min de nek elôtt ké sei rá dió kí sér le te a szí né szi 
já ték eme több le tét (surp lus) fe dik fel. Hang -

já té kai val (1946-tól) és az Is ten íté let tel vé gez ni- vel 
(1947) Ar taud- nak si ke rült fel vá zol nia olyan egyé -
ni hang te ret, amely min den ko ráb bi mo del lel sza -
kí tott. Így ké pes volt meg mu tat ni, hogy „a szí nész 
nem csupán köl csönad ja je len lé tét, tag jait, mint ma -
rio nett a per szo názs nak”, ha nem „iga zi tu dat ta lan -
já val, azaz tes té nek sa ját tör té ne té hez va ló vi szo nyá -
val” lét re hozza a per szo názst (La can 1982: 18). 
Artaud hang já té kai ban7 fi zi kai tes té nek – tag jai nak 

7 A má so dik vi lág há bo rú után Artaud há rom rá dió já té kot ké szí tett. 1946-ban két da ra bot rög zí tett a Club d’Es sai, egy pári -
zsi adó szá má ra: jú nius 8-án vet te fel Les ma la des et les mé de cins [A be te gek és az or vo sok] cí mû mû vét, me lyet jú lius 16-án 
egy felol va sás kö ve tett az Alie na ti on et ma gie no i re- ból [Elide ge ní tés és fe ke te má gia]. Mind két adás, me lyet a fel vé te lük utáni 
na pon su gá roz tak, 1995-ig hoz zá fér he tô volt a Ra dio Fran ce arc hí vu má ban. Ezek a da ra bok az Is ten íté let tel vé gez ni elôz -
mé nyei nek te kint he tôk, me lyet Ara tud Ma rie Ca sarès, Ro ger Blin, Pau le Thé ve nin köz re mû kö dé sé vel rög zí tett a Ra dio 
Fran ce-nak egy ütô hang sze rek bôl ál ló „bru i ta ge”-zsal együtt, mely bôl 1986-ban Vir maux egy fel vé telt szer kesz tett. Jelenleg 
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– sa ját tör té ne té hez va ló vi szo nya hall ha tó egy új 
test szo no ri kus pro jek ció já ban (lásd Finter 1990: 
130–31, 133–38): corps sans or ga nes, egy szer vek 
nél kü li test. Az ar taud -i sok ré tû és po li fon han gok -
hoz nem tu dunk hoz zá ren del ni meg ha tá ro zott ne -
met, kort, vagy tár sa dal mi hát te ret. A poly log szub -
jek tum olyan hang te ret vá zol, mely be egy de cent -
rált szub jek tum sze mi o ti kus és po li morf jo u is san ce -
a sú gott (meg fújt) han gok több mint két ok tá vos 
ter je del mé vel író dik be. A ma ga ide jé ben el vi sel he -
tet len volt: a hang já té kot ta lán azért til tot ták be, mi -
vel a szub jek tum, amely rôl be szél – a ma gát íté let -
ként [ju ge ment] ál lí tó nyelv el tör lé se és eluta sí tá sa 
– hall ha tó vá vá lik, fizi ká li san fe nye ge ti a hall ga tót; 
nem reflek tál ja, ha nem da ra bok ra zúz za a hall ga tó 
sa ját, hang- köz ve tí tet te ima gi ná rius test ké pét. Még 
ma nap ság is fi gye lem re mél tó, ahogy Artaud akusz -
ti ku san de konst ru ál ta a nyelv hez és a hang ál tal köz -
ve tí tett el sô test kép hez va ló vi szonyt, hogy azo kat 
mint sú got ta kat (meg fúj ta kat) uta sít sa el, le he tet -
len né té ve a szub jek tum azo no su lá sát a fran cia 
nyelv vel.  

No ha a po li fó nia meg fi gyel he tô né hány ko ra be li 
szí nész nagy ság sza va la tá ban is – pél dául Goe the 
Erl kö nig je Ale xan der Mo is si elôadás ban (1927), 
mely más fél ok tá vos ter je del met je gyez –, Artaud 
hang já té ka ce zú rát je löl. A han gok mul ti pli ci tá sa 
és az ext rém hang ter je de lem im má ron nem a vo -
ká lis per szó nák vagy masz kok meg va ló sí tá sá nak 
el sôd le ges funk ció ját szol gál ja – még ha Mo is si ról 
is el mond ha tó, hogy elér te a pre zen cia egy ele mét 
a hang szín ré vén. Az Artaud ál tal hal la tott han gok 
in kább egy egye di szük ség sze rû ség ered mé nyei, 
egy egye dül ál ló tör té net pro duk tu mai, amit a szö -
veg a han goz ta tás szint jén ar ti ku lál. A hang szín ré -
vén a hang [vo i ce] mint zö rej [so und] a tes tet mint 
sú gott (meg fújt) je lent ma ni fesz tál ja; ez zel egy idô -
ben meg ket tô zi és de zin for mál ja a kiej tett hang in -
to ná ció ját, mely utób bi felada ta az ér te lem ki hang -
sú lyo zá sa és hogy a disz kur zív ak tus ala nyá nak 
iden ti tá sát je lez ze. A hang egy tu dat ta lan tes tet pro -
jek tál: mi kor az el sô iden ti tás hoz, a szelf el sô ké -
pé hez va ló vi szony sú gott ként (meg fújt ként) vissz -
hang zik, az ima gi ná rius test hez, az apa és az anya 
vá gya for mál ta a jo u is san ce- hoz va ló vi szony vá lik 

hall ha tó vá. Te hát, ahogy er re Derrida rá mu ta tott, 
nem csu pán a be széd, ha nem ma ga a hang is „sú -
gott” („meg fújt”); így az el sô test kép de konst ru á ló -
dik, mint ami má sok tól, a Má sik tól függ.8 Artaud 
meg mu tat ja, hogy a test kép a hang egy funk ció ja. 
A fi zi kai je len lét vá lik a vo ka li zá ció egyet len funk -
ció já vá; a cím zett egy hall ga tó, aki szá má ra a be -
leélés so rán tu da to sul, mi lyen sze re pet ját szik az 
ima gi ná rius a vo ká lis je len sé gek per cep ció já ban.  

Ho gyan ér ke zett el Artaud a han gok e szín házá -
hoz? Mint ko ráb ban em lí tet tem, 1947-es hang játé -
ka két ko ráb bi kí sér le tet és a Thé ât re de Vie ux Co -
lom bier- be li es tet kö ve tôen ke let ke zett, mi kor is a 
be teg és le gyen gült Artaud fizi ká lis je len lé te túl sá -
go san va lós sá vált a né zôk szá má ra ah hoz, hogy néz -
zék és hall gas sák ôt. Más fe lôl a rá di ó- per for mansz 
le he tô vé tett egy ke gyet len tes ti je len lé tet a hang -
ban, va lós ként je löl ve ki nyi lat koz ta tá sait [enun ci -
a ti ons] anél kül, hogy ez zel egy idô ben a per cep ció 
egy má sik rend jé ben ol dot ta vol na fel azo kat.  

Artaud szín há zi mû kö dé sé nek kon tex tu sá ban a 
hang tes té vel és a szö veg gel va ló fog la la tos ko dás 
lo gi kus fo lyo mány. Csak azok cso dál koz nak ezen 
a for du la ton, akik Artaud ne vé hez még min dig a 
szö veg nél kü li, tisz tán fizi ká lis szín ház mí to szát kö -
tik. Artaud utol só rá dió já té kát ô ma ga úgy ér tel -
mez te, mint „un modèle en ré duc ti on de ce que je veux 
fa i re dans le Théâtre de la cru au té” [„re du kált mo -
dell je an nak, amit a Ke gyet lenség Szín házá ban aka -
rok csi nál ni”] (OC XI II: 127) vagy az el sô „mo u ture 
du thé at re de la cru au té” [„a Ke gyet lenség Szín há zá -
nak ôr le mé nye”] (OC XI II: 139). Kez det tôl fog va 
azt ku tat ta, hogy a szín há zat olyan hellyé te gye 
„ahol a gon do lat meg ta lál hat ja tes tét” (Sol lers 1968: 
137). Artaud kiin du ló pont ja, ahogy az 1930-as 
évek ele jén meg je gyez te, a kiej tett sza vak [pa ro le] 
to váb bá „[szín há zá ban a nyelv] in kább a kiej tett 
szó szük sé ges sé gé bôl in dul ki, mint a már meg for -
mált sza vak nyel vé bôl.” Így foly tat ja: „De az tán rá -
jön, hogy a szó zsák ut ca, és ön ma gá tól vissza tér a 
gesz tus hoz” (OC IV: 105–109; 1958: 110, KSZ 
170).9 A nyelv rôl szó ló má so dik le ve lé nek (1932) 
e rész le te, mely a Szín ház és Ha son má sá ban je lent 
meg (OC IV: 105–109; 1958: 109–13, KSZ 169–
173), már a fizi ká lis test, a gesz tus me tafi zi ká já nak 

mind há rom rá dió já ték hoz zá fér he tô a négy da rab ból ál ló CD-n, me lyet az INA je len te tett meg Antonin Artaud cím mel, 
André Di man che szer kesz té sé ben (Pa ris, 1995).  

8 Ez Derrida té zi sé nek ki ter jesz té se (1967; lásd Finter 1982). 
9 A vo nat ko zó részt Bet len Já nos for dí tás ban idé zem. In. Antonin Artaud: A kö nyör te len szín ház. Bu da pest, Gon do lat, 1985. 

(a to váb biak ban: KSz). (A for dí tó meg jegy zé se.) 
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ki me rü lé se után kö vet ke zô kí sér le tei re utal: ez az 
a „zsák ut ca”, amit Artaud in ter ná lá sa után szö ve -
gei vel és rá dió já té kai val át akart tör ni.  

Mi ez a zsák ut ca? Dup la fal ba ri ká doz za el: nem 
csu pán a sú gott (meg fújt) kiej tett szó, de a sú gott 
(meg fújt) hang is. A nyelv, mely a disz kur zu sok so -
ka sá gá nak tesz ki min ket, nem csu pán a meg fe le -
lô tó nus – in to ná ció – mo no pó liu mát bir to kol ja, 
de de ter mi nál ja a hang [vo i ce] zö re jeit [so und] is: 
a test és szó kö zöt ti te ret a vers fog lal ja el; az 1920-
as évek Fran ciaor szá gá ban ez még az ale xand ri nus, 
a köl té szet re to ri ká ja. Ám az anya és az apa hang -
ja, me lyek nyo mán az alany sa ját hang szí nét ala -
kít ja, a test és szó kö zöt ti te ret is be töl tik. Így az 
em be ri lé te zô mint be szé lô lé te zô min de nekelôtt 
sú gott (meg fújt) be széd és sú gott (meg fújt) han gok 
pro duk tu ma. Mind az, amit a pszi cho ling visz ti ka 
és a pszi cho ana lí zis az utób bi év ti ze dek ben a nyelv -
vel va ló ta lál ko zás ról és az el sô test kép il let ve az el -
sô iden ti tás kiala kí tá sá ról el mond,10 Artaud szá má -
ra már évek kel ko ráb ban fáj dal mas sze mé lyes ta -
pasz ta lat volt: Artaud visszauta sí tot ta az anyai hang 
köz ve tí tet te hang-test ké pet, el hes se get te mint sú -
got tat (mint amit meg fúj tak), mint aho gyan az 
anya nyelv, az in to ná ció, és a vers, a szub jek tum 
nem ze ti vo ká lis mo dell jé nek le rom bo lá sát is ku -
tat ta. Az anya nyelv és a vers el len in té zett ilyen tá -
ma dás ke gyet len sé get von ma ga után mind azok 
szá má ra, akik le hor gony zott iden ti tás ra – tu dat ta -
lan test kép re – vágy nak egy nem ze ti nyelv ben. 
Artaud na gyon konk ré tan ke resz tül vág az anya- és 
apa nyelv jo u is san ce -án és in di vi duá lis és nem ze ti 
tes tü kön. Mint a kez de tek tôl fog va min den nagy 
szín ház, be mu tat ja a transz gresszió el kö ve té sé nek 
jo u is san ce -át: han got ad a Tör vény Má sik já nak, le -
gyen az az anya vagy apa ál tal de ter mi nált.  

A szín ház min dig ezt a Má si kat tet te hall ha tó vá, 
ám egy olyan tran szen den cia vé del me alatt, mely 
vég sô so ron egy Is tent ga ran tált. Artaud szá má ra vi -
szont ez az Is ten töb bé nem az, aki biz to sít ja a szót, 
ha nem ör dö gi szel lem, aki tes tét gon do la tok kal, sza -
vak kal, han gok kal sar kall ja, így bi to rol va a te ret test 
és nyelv kö zött. Artaud Is tent az ex kre men tu mokkal 
tár sít ja; a tény, hogy Is ten el gon dol ha tó, szá mára a 
korcs te rem tés bi zo nyí té ka. Artaud a mé lyé re hatolt 
e gon do lat nak, és pró bál ta hall ha tó vá ten ni a han -
go kat, ame lyek már nem tar toz nak a gon do lat vi lá -

gá hoz – a köl tôi ih le tet vagy a köl tôi szót, a pro zó -
diát, ami Artaud szá má ra „emb rió” vagy „ga néj röp -
te tés”, me lyet a tu dat ta lan au to ma ti ku san vers be 
szed (OC I*: 9, 1961, I: 19). Mindazonál tal (mint 
már je lez tem) Ar taud-t ér de kel ték a si ko lyok, a han -
gok, me lye ket hang zá suk alap ján „El len sé ges szar -
ko fá gok zúz tak szét (…), a megégett hús bu gyo gá -
sa” (OC I*: 11, 1961, I: 20). Artaud össze gyûj tött 
mû vei hez írt be ve ze tô jé ben, me lyet Ausch witz után, 
1946-ban írt, a Ke gyet len ség Szín há za ér tel me zé se 
kap csán hely te le ní ti szín há za olyan fel fo gá sát, mely 
el sô sor ban mí tosz épí tô, tár sa dal mi-te rá piás tö meg -
lát vá nyos ság ként in terp re tál ja. Épp el len ke zô leg, 
Artaud pró bál ta lát ha tó vá és hall ha tó vá ten ni azt, 
amit a ná ci po li ti kai szín ház ál tal gya ko rolt csá bí -
tás el sô ként le he tô vé tett – a Má sik, a he te ro gén 
meg ta ga dá sát, és má sok ra va ló pro jek tá lá sát.  

„A ke gyet len ség” – ír ta Artaud – „le mé szá rolt tes -
tek”. Artaud el sô sor ban sa ját tes tét ta pasz tal ta meg 
le mé szá rolt ként, meg nyú zott ként, fer tô zött ként. 
Han got akart ad ni an nak, ami tôl a tes te szen ve dett: 
az ôt ost rom ló han go kon ke resz tül ér zé kel he tô vé 
kell vál nia a Má sik ta pasz ta la tá nak, mely megaka -
dá lyoz za egy egy sé ges test el nye ré sét. Artaud szá -
má ra ez a Má sik a nyelv mint Tör vény volt, a sú gott 
(meg fújt) hang és sú gott (meg fújt) be széd, va la mint 
a csa lád és tár sa da lom. Mégis hall ha tó vá tett egy 
Má si kat, a nyelv be beír va és a glosszá li ák ban mo -
du lál va a sze mi o ti kus ener giá kat és jo u is san ce -ukat. 
Éle te vé gén Artaud ön ma ga te rem tô je ként áb rá zolta 
ma gát a Ci-gît [Itt nyug szik] cí mû szö ve gé ben: „Én, 
Antonin Artaud, va gyok a fiam, apám, anyám, és 
ön ma gam” (OC XII: 78; 1976: 540). 

Ez a sok fé le „Én” csak az írás fo lya ma tá ban jö -
het lét re, mint han gok disz po zi tív ja egy szín há zi 
szö veg ben, vagy mint egy fo lya mat ba he lye zett sok -
nyel vû szub jek tum ak tua li zált hang ja, mely átír ja 
és ar ti ku lál ja Artaud nyelv hez és ima gi ná rius test -
ké pé hez va ló egye dül ál ló vi szo nyát.  

 
Kor tár sunk Artaud? 

 

A la kít hat ja-e egy ilyen kí sér let a szín há zi ha -
gyo mányt? Még az Ar taud- hoz va ló von zó dá -
su kat ki fe je zô ren de zôk és szer zôk is ta gad -

ják ezt. Pier re Bo u lez hang gal vég zett kí sér le tei 
(1966: 57–62), mint aho gyan John Ca ge -é is (Bru -

10 Lásd Fó nagy Ist ván (1983), Françoi se Dol to (1984), De nis Vas se (1974), Di dier An zieu (1985) és Ju lia Kri ste va (1977) 
mû veit. 
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nel 1982: 71) – mind ket ten hang sú lyoz ták Artaud 
ha tá sát (vö. Bo u lez 1991) – nem annyi ra Artaud 
megol dá sai nak után zá sá ból ered nek, ha nem a szö -
ve gek zö rej-po ten ciál já ra irá nyu ló kér dés ar taud -i 
esz mé jé nek el sa já tí tá sá ból adód nak.11 Ro bert Wil -
son, aki nek Le vél Vik tó ria ki rály nô höz (1975) cí mû 
ren de zé sét az Is ten íté let tel vé gez ni rá diós köz ve tí té -
se után há rom év vel Pá rizs ban mu tat ták be, si koly-
á riá kat és si koly-duet te ket hasz nál, me lyek Artaud 
rá dió já té ká nak glosszo lá li á it idé zik. Az elôadás ban 
a nyelv és test kö zöt ti vi szonyt – ami egy ben az 
opera té má ja is – Wil son és fô leg Chris to pher 
Know les nyelv hez va ló spe cifi kus vi szo nya jel lem -
zi. Szö ve geik és szín há zuk egy sa já tos és egy ben 
ke gyet len esz té ti kát hoz lét re. Még Fre de ri co Tiez -
zi is, aki az 1987-es kas se li Do cu men tán Sand ro 
Lom bar di val együtt mû köd ve mu tat ta be Artaud cí -
mû mû vét, az olasz Gro up I Ma gaz zi ni Ar taud- hoz 
mint mi ti kus fi gu rá hoz va ló vi szo nyát hang sú lyoz -
ta: az egyik je le net ben Sand ro Lom bar di Artaud 
fel vett hang ját is mét li, olyan ak ku rá tu san utá noz -
va hang tech ni ká ját, hogy ez zel de monst rál ja: bár -
mely más szín há zi re to ri ká hoz ha son lóan ez is meg -
ta nul ható.  

Azok, akik szá má ra a szín ház szük ség sze rû ség, 
fel kell, hogy fe dez zék a ma guk szá má ra a hang -
hoz és ez zel az el sô ima gi ná rius hang-test ké pük -
höz [Klang kör per bild], azaz a test és nyelv kö zöt -
ti vi szonyt megala po zó hang-kép hez [Klang bild] 
va ló sa ját vi szo nyu kat. Ez az as pek tus a fen ti pél -
dák ban el sik kad vagy hát tér be szo rul; ami ta lán fel -
fe di szá munk ra, hogy e szín há zi kí sér le tek ho ri -
zont ját még min dig a test me tafi zi ká ja al kot ja, amin 
Artaud ké sei szín há zi kí sér le tei ben a nyelv-test tel, 
a han gok pro jek tál ta test ré vén lé pett túl.  

A Va lós kor társ szín há za, mely rôl fen tebb ír tam, 
az 1960-as, 70-es és ko rai 80-as évek kí sér le ti szín -
há zá nak je lö lôk kel foly ta tott já té ká ra adott reak -
ció. Ezen idô szak alatt egyes mû vé szek a szín pa di 
je len lét kons ti tuá ló ele mei vel kí sér le tez tek és a rep -
re zen tá ció al ko tó ele mei nek de konst ru á lá sá val a test 
me tafi zi ká ját ana li zál ták (lásd Finter 1983 és 1996). 
Az egyén ver bá lis nyelv hez és a he te ro gén hez va ló 
vi szo nyá nak elem zé se e mû vé sze ket Ar taud- hoz 

kap csol ja, mint aho gyan a nyelv és hang szub jektu -
mot konst ruá ló vol tá ra irá nyu ló ku ta tás is. A szen -
ve dés fe szült sé gé nek hiá nya mû veik ben vi szont el -
kü lö ní ti ôket Ar taud- tól; ese tük ben a test hez va ló 
ke vés bé ra di ká lis vi szony ra le lünk, mely nem megy 
el ext rém ha tá ro kig, já té ko sabb, komp ro misszum -
ké pes at ti tû döt kép vi sel, tá gabb mul ti kul tu rá lis 
kon tex tus ba he lye zô dik. Artaud je len tô sé gé nek 
kér dé sét egy a szín há zi hang 1960-as évek utá ni 
esz té ti ká ját vizs gá ló át te kin tés be fog la lom; Artaud 
kí sér le tei nek fé nyé ben elem zem a szín pa di szubjek -
tum mo dell jé ben vég be ment vál to zást. Úgy tû nik, 
az Artaud írá sai ban és per for man sza i ban fel lel he -
tô ta nul sá go kat azok a mû vé szek ül tet ték át a gya -
kor lat ba, akik nek a hang gal a szín ház ban foly ta tott 
kí sér le teit minded dig rit kán tár sí tot ták Ar taud- val.  

 
To tá lis szub jek tum vagy fo lya mat ba he lye zett  

szub jek tum? A nyelv elôt ti vo ká lis test 
 

A z 1960-as évek ben, A szín ház és Ha son má sa 
an gol ra for dí tá sa után az Ar taud- ra jo got for -
má ló mind több mû vész a han got mint zö rejt 

[so und] és zajt al kal maz ta az in di vi duá lis hang ha -
tár ta la ní tá sá ra irá nyu ló kí sér le tek ben. Artaud egy 
szer vek nél kü li test re és egy de cent rált szub jek tum 
te ré nek megal ko tá sá ra irá nyu ló el sôd le ges cél ja fé -
nyé ben te kint ve ez a szár maz ta tás prob le ma ti kus, 
mi vel egy to tá lis szub jek tum kon cep ció já ra ala poz -
tak. A meg sok szo ro zott han gok ku ta tá sa, mint 
ahogy a sok ok tá vos hang ke re sé se is, va ló ban ha -
son lít va la me lyest Artaud ku ta tá sai ra. Pél dául az 
utol só rá dió já ték ban Artaud dek la má ciói egyet len 
mon da ton be lül ext rém hang szín vál to zá so kat tar -
tal maz nak (a szo no gram sze rint e si ko lyok és mor -
gá sok 200 és 1200 Hertz kö zött vál toz nak) (Kri -
ste va 1977: 437–66; Finter 1982: 45–51 és Cer ha 
1996).12 Csak hogy az e szín ház ideo ló giá já ban 
megidé zett, kö tött sé gei tôl meg sza ba dult szub jek -
tum nem mint ho lisz ti kus vagy egy sé ges szub jek -
tum je le nik meg. Épp el len ke zô leg, az el sô hang-
kép de konst ru á lá sá val a test ima gi ná rius tü kör ké -
pe szétosz lik és egy poly log hang-test kép pé transz -
for má ló dik. Ezek ben a kí sér le tek ben a szub jek tum 

11 E kon tex tus ban meg kell em lí te nünk Wolf gang Rih met, a né met ze ne szer zôt, aki ar taud -i anyag ból ké szí tett egy ope rát 
és ba let tet.  

12 Artaud vo ká lis esz té ti ká ja és Schön berg Sprech ge sang fo gal má nak pár hu za má ról lásd Finter (1982: 45–51). Fried rich Cer -
ha – a salz bur gi Mo zar teum ban 1996. au gusz tus 14-én tar tott, „Sprech stim me im Pier rot Lu na i re” cí mû elôadá sá ban – 
fel hív ta a fi gyel met, hogy Schön berg mo nod rá má ja két és fél ok tá vos ter je del met kö ve telt, míg a mai né met szín ház ban 
a négy vagy öt ok tá vos ma xi mum át la gos. 
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egy hiánnyá vá lik (La can ki fe je zé sé vel szól va), 
mely be a sok fé le hang és sok fé le test kép beíró dik.  

Jac qu e li ne Mar tin be mu tat ta, hogy el sô ként Alf -
red Wolf son, majd az ôt kö ve tô a Roy Hart Theatre 
ku ta tá sai mi ként kap cso lód nak eh hez a tí pu sú voká -
 lis te at ra li zá ci ó hoz. Mun ká juk ha tá sát Jer zy Gro -
towski és Pe ter Brook ese té ben is fel lel te (1991: 63ff). 
Me re dith Monk a nyelv elôt ti hang gal foly ta tott kí -
sér le te, pél dául a Qu ar ry ban (1975) és a Recent Ruins -
 ban (1980) szin tén te kint he tôk a hang zö rej és zaj 
mi nô sé gét ku ta tó trend ré szé nek (lásd Finter 1981: 
101–09). De Monk mû vé ben kü lönösen vi lá gos sá 
vá lik, hogy a hang meg mun ká lá sa nem csu pán reto -
 ri kai kér dés, ahogy azt Mar tin su gall ja. In kább, ahogy 
fen tebb cé loz tam rá, a hang gal vég zett kí sér let a 
szub jek tum kér dé sét hoz za já ték ba. Sa ját hang ján 
ke resz tül Monk a kez de ti hang-test kép hez va ló vi -
szonyt te szi hall ha tó vá, mi vel kö zép pont ba ál lít ja azt, 
ami megelô zi a sza vak és a hang össze pá ro sí tá sát: 
a glosszo lá li á kat, a mimi kus in to ná ciók haj lí tá sát 
és hang hor do zá sát. Így a han got át me ne ti tárgy ként 
szi tuál ja (vö. Win ni cott 1971) és le he tô vé te szi, 
hogy a gyer mek be széd re irá nyu ló el sô kí sér le teit 
– az echo lá li á kat – mint az anyai hang fort/da- ját 
ta pasz tal juk meg, mellyel az e hang nem ze ti és ne -
mi is mer te tô je gyeit tar tal ma zó to ná lis együt tes szö -
vô dik egy be (vö. Ca starède 1987: 125ff). Ez a sú -
gott (meg fújt) anyai és apai han gok – a nem ze ti in -
to ná ció és a szü lôk vá gya ál tal for mált hang szín – 
ku ta tá sá hoz kap cso ló dik, rö vi den a hang disz po -
zi tív já ra, mely a vágy szub jek tu mát pro jek tál ja.  

A hang gal, sut to gás sal, hang szín nel vég zett ilyen 
mun ka egy „tisz ta” hang jo u is san ce -á ra irá nyu ló ku -
ta tást idéz, mint hogy ez a hang nak mint a nyelvet 
megelô zô át me ne ti tárgy nak a nyelv el sa já tí tás ban 
be töl tött sze re pé re em lé kez tet min ket. A hang él -
ve ze tes [ple a su rab le] fel hasz ná lá sa te hát egy tu dat -
ta lan szub jek tu mot pro jek tál, mely kö ze lebb van a 
test hez, mint a szó hoz vagy szö veg hez. Ugyan ak -
kor a hang te at ra li zá ci ó ja a szín há zi je len lét re és 
rep re zen tá ció ra reflek tál, így meg mu tat ja, hogy a 
hang az, ami el sô ként a je len lét ha tá sát ki vált ja és 
a test je len lé té nek kép ze tét megala poz za a né zô el -
mé jé ben. E vo ká lis kí sér le tek vi lá gos sá te szik, hogy 
az anyai és apai hang hoz va ló vi szo nyon ala pu ló 
hang az el sô test kép hor do zó ja, és hogy ezek az el -
sô ké pek hang-test ké pek (An zieu 1985: 159ff). 
Szétosz lá suk és ki ter jesz té sük azon pon tig, ahol 
már zaj já vagy si kollyá vál nak, a szín há zi je len lét 
konst ruált sá gát dom bo rít ja ki. A vo ka li zá ció ré vén 
e han got a Szim bo li kus is át szö vi. Ez a si koly ban 

vá lik nyil ván va ló vá, mely mint a szük ség let vagy 
fáj da lom si ko lya az anya je len lé téért va ló kiál tás, 
de egy ben jel zi az anya-gyer mek diád ban az el sô 
hat hét után je len lé vô mi mé zist: a szük ség let vagy 
igény rep re zen tán sa ként a si koly fa ti kus je lö lô vé 
vá lik, hogy ráirá nyít sa a fi gyel met a kom mu ni ká -
ció vá gyá ra (vö. Wolff 1969).  

 
A sú gott vagy lo pott hang tes te 

 

E gy má so dik ten den cia, mely in kább az 1970-
es évek szín há zá ra jel lem zô, a szö veg hez kap -
csolt han got a zö rej [so und] hang sú lyo zá sá val 

vagy a je len tést hor do zó in to ná ció eli mi ná lá sá val 
vizs gál ja, a hang funk ció ját a tes ti mar ke rek nö ve -
lé sé vel vagy csök ken té sé vel hal lat ják. Ezek a kí sér -
le tek gyak ran for dul nak az „élô” ar ti ku lált hang ma -
ni pu lá ció ját le he tô vé te vô elekt ro ni kus rög zí té si és 
hang erô sí tô tech no ló giá hoz.  

Ro bert Wil son pél dául, fô ként ko rai mû vei ben, 
a je len tést te rem tô in to ná ció eli mi ná lá sá val il let ve 
a test és hang mik ro por tok se gít sé gé vel tör té nô 
szét vá lasz tá sa ré vén enig ma ti kus je len lé tet te remt 
per for me rei szá má ra. 1978 óta Wil son hang-
 de sig ne rek kel dol go zik, el sô sor ban Hans Pe ter 
Kuhn nal, aki vel együtt mû kö dé sük 1979-ben a De -
ath, Dest ruc ti on & Det roit ban kez dô dött (lásd Shy -
er 1989: 203–40). A szí né szek hang ját el lop ják, és 
hagy ják, hogy hang juk be jár ja a szín há zi te ret, audi -
tív kö ze li ket és nagy to tá lo kat hoz va lét re. Ezek oly -
kor össze ke ve red nek a hang osz lo pok za jai val és 
zö re jei vel [so und], felidéz ve a per for mer kö zel sé -
gét vagy tá vol sá gát; au ra ti kus, oly kor egye ne sen 
pszi cho ti kus -au tisz ti kus tá vol ság ban izo lál va ôt, 
mint az I Was Sit ting on my Pa tio cí mû elôadás ese -
té ben (1977). Az ér zel mi töl te tet nél kü lö zô han -
gok, a tisz ta, mo ti vá lat lan in du lat ki tö ré sek, a mo -
raj és tár sa sá gi fe cse gés do mi nál, a lég kör zi ze gô 
hang já ra em lé kez te tô hang táj ké pet te remt ve.  

Wil son nal el len tét ben Ri chard Fo re man a hiszte -
 ri kus tes tet vizs gál ja. Az a mód, aho gyan a szö veget 
a szín pa don mond ják, a szí nész és a ren de zô kö -
zöt ti kap cso la tot a hisz té riás és az ana li ti kus közötti 
vi szony hoz te szi ha son ló vá, mely ben a hisz té riás 
ural ni akar ja az ana li ti kus-mes tert (Wa je mann 
1982). A hisz té riás/szí nész har col a szö veg el len, 
me lyet a mes ter/ren de zô szö ve ge ként in terp re tál. 
Ami re Mi chel Chi on a ren de zô akuz ma ti kus hang -
ja ként hi vat ko zik, olyan haj tó erô ként szol gál, mely 
ural ni vagy irá nyí ta ni akar ja a szí né szek hang ját az -
zal, hogy sza vuk ba vág va vagy megis mé tel ve súgja 
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vá la szai kat. A sa ját hang ja ilyen el lo pá sa el len til -
ta ko zó szí nész fi zi kai ak ció ját felerô sí tik, a gesz tus 
és moz gás a hisz te ri kus test disz kur zu sá vá vá lik, 
mely a mes ter disz kur zu sá nak an ti té zi se. A hang 
vagy disz kur zus ré vén egy nyel vi drá ma bom lik ki 
a szín pa don, mely ben a je len lét ön magát játssza 
(ki) a meg va ló sít ha tat lan in kar ná ció tra gé diá já ban.  

 
A nyelv elôt ti tes ten túl: a test a szö veg ben 
 

No ha a hang te at ra li zá ci ó ja a hang zö re jeit 
[sound] átala kí ta ni és kiemel ni ké pes tech ni -
kai mé diu mok se gít sé gé vel le he tô vé tet te a test 

sú gott ként (meg fújt ként) va ló meg ta pasz ta lá sát, 
egy sor ren de zô ha son ló ered mé nye ket ért el a hang 
szín há zi re to ri ká já nak ku ta tá sá val. Eb ben az eset -
ben a dra ma tis per so nae de konst ruk ci ó ja a hang gal 
mint maszk kal vég zett exp li cit fog la la tos ság ré vén 
va ló sul meg; a szí nész je len lé tét a be szélt/kiej tett 
szö veg hez va ló vi szo nyá nak ki dom bo rí tá sá val arti -
 ku lál ja, sza vait mint sú got ta kat (meg fúj ta kat) hal -
lat va. Lu ca Ron co ni (Or lan do Fu ri o so ren de zé sé tôl 
fog va),13 és ké sôbb Klaus Mi chael Grü ber14 is el -
hagy ta a szín pa di sze rep lôk tôl el várt re to ri kai vokális 
mar ke re ket és vo ká lis re to ri kai gesz tu sok so ka ságá -
val he lyet te sí tet ték azo kat. A ze nei ség és a szö veg ze -
nei szer ke ze te egyide jû leg vál nak hall ha tóvá, a színre -
 vi tel ge rin cé vé vál va egyaránt irá nyít ják az elôadást: 
a kiej tett par ti tú ra a gesz tu sok és moz gások pon -
tos ko re o gráfiájá nak kont ra punkt ja. E kon tex tus -
ban megem lít het jük Je an- Ma rie Straub és Danièle 
Hu il let filmes il let ve szín há zi ren de zô ket is, akik a 
szö veg gel vég zett ak ku rá tus mun ka során a dra ma -
ti kus szö ve get vo ká lis test ként te kin tik, egy Má sik 
tes te ként – egy Má sik, aki kér dé ses sé vá lik. A szí -
nész tes té nek de cent rá lá sa te hát a szö veg poéti kai 
struk tú rá já val va ló konf ron tá ció ban va ló sul meg.15  

A vo ká lis gesz tus, bár a brech ti Ge stus- ból ered, 
nem re du kál ha tó olyan bi ná ris mo dell re, mely ben 
a csak tár sa dal mi lag de fi ni ált per szo názs szem ben 
áll a szí nésszel, aki nek ön nön szub jek ti vi tá sa nin -

csen prob le ma ti zál va a vágy szer ke ze te men tén. 
A mil liárd nyi tár sa dal mi lag konst ruált vo ká lis gesz -
tus mon tá zsa, mely in kább sok fé le per for mansz 
kód ján ala pul – szín ház, mo zi, te le ví zió, és a min -
den na pi élet – mint sem egy sze re pet ját szó alak 
egy sé gén, ezt az egy sé get mint sú gott (meg fújt) sza -
vak nak, sú gott (meg fújt) han gok nak va ló alá ren -
de lô dés vég ered mé nyét mu tat ja meg. A hang fes tés 
és rit mus ré vén a szí nész hang szí ne egye di sé get je -
löl a hang ban lé vô tár sa dal mi nyo ma ték kal szem -
ben, és egy tü né keny va ló sá got hív elô. A fizi ká lis 
test sú lya ze nei könnyed ség gé osz lik, mely nek vo -
ká lis sze mi o ti zá ci ó ja új ol va sa to kat tár fel, kezd ve 
a plu rá lis, so ha nem rög zí tett vagy sta ti kus test vo -
ká lis szí ne zé sé vel. 

 
A vo ká lis test ma, avagy Artaud örök sé ge 
 

A  fen ti pél dák a szö veg és hang kö zöt ti vi szonyt 
von ják já ték ba, mely az in di vi duá lis tu dat ta -
lan hoz va ló vi szony ként je le nik meg. Az egye -

di hang-test ké pek a tár sa dal mi lag ko difi kált in to -
ná ciók kal és az Ima gi ná rius hang sú lyai val konf ron -
tá lód nak. A várt vo ká lis mar ke rek ki ha gyá sá nak 
folya ma ta le he tô vé te szi az egye di hang-kép és a 
tár sadalmi re to ri ka köz ti sza ka dék meg ta pasz ta lá -
sát. A szub jek tum sú gott (meg fújt) ha tó erôk pro -
jek tált diszpo zi tív ja ként vá lik ér zé kel he tô vé, mely -
nek egye di sége ezek mon tá zsá nak és üt kö zé sé nek 
pont já nál író dik. A szín ház ban a test je len lé te már 
nem sta bil en ti tás, mely az au di o- ví zió so rán au to -
ma ti ku san de kó do ló dik. In kább egy min dig moz -
gás ban lé vô re-p re zen tá ció ha tá sa, mely a fizi ká lis 
test kép zelt egy sé gét dia lek ti ká ba for dít ja át és a 
vo ká lis ar tikulá ció ré vén sok fé le test ké pet mu tat 
be. Így a né zô audio- ví zi ó ja ön nön hit té te lei vel, a 
nyelv hez és a test kép hez va ló vi szo nyá val konf ron -
tá ló dik. Az osz tat lan szub jek tum va ló szí nû sé ge [ve -
ro si mi le] egy in- di vi du um, mely megosz tás nak lett 
ki té ve mindazonál tal egye sít he tô ma rad – e pon -
ton gya nús sá vá lik.  

13 Ron co ni ren dez te Alfieri Mir ra (1988) és Karl Kraus Gli ul ti mi gi or ni dell’uma nità vo ká lis esz té ti ká já ról rész le te seb ben lásd 
Finter 1991: 53–69. Ez fô leg ka ma ra ren de zé sei re jel lem zô, legutóbb P. P. Pa so li ni Af fa bu la zi o ne és Cal de ron cí mû mû -
vei nek szín re vi te le.  

14 Mint pél dául Je an Ge net Splen did’s cí mû mû vé nek 1994-es pro duk ció ja, mely Racine: Bé ré ni ce (1984) és Büch ner: Danton 
ha lá la (1990) ren de zé sei hez ha son lóan pre cí zen meg ko reog ra fált, al va já rók ra jel lem zô moz du la tok kal kí sért Spre cho per -
ként bon ta ko zik ki.  

15 Szín há zi mun ká juk az An ti go né ra szo rít ko zik, me lyet 1991-ben a Schau büh ne Ber lin ben vit tek szín re a ha son ló cí mû 
filmjük elô ké szü le te ként. Meg kö ze lí té sük egyes ele mei szem be szö kôk vol tak az Othon (1996) és Der Tod des Em pe dok les 
(1985/86) cí mû filmjeik ben és a gies se ni Szín há zi Ta nul má nyok In té ze té ben 1996-ban tar tott ven dég elôadá saik ban. 
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A kí sér le ti szín ház nyil ván va ló vissza té ré se a szö -
veg hez 1980-as évek óta a hang gal foly ta tott fen ti 
kí sér le tek hát te ré vel szem ben va ló sul meg. A hang -
gal vég zett in no va tív kí sér le tek ered mé nyei ál tal 
ins pi rál va e vissza té rés ar ra irá nyul, hogy a szub -
jek tum felosz lá sa miat ti fé lel met új bi zo nyos sá gok 
konst ruk ció já val el len sú lyoz zák. A tár sa da lom kri -
ti kai disz kur zus szint jén mind két at ti tûd az em be -
ri lét két fé le kon cep ció já nak fe lel meg. Egy fe lôl az 
eu fó ri kus op ti miz mus, mely üd vöz li az em be ri 
szub jek tum el tû né sét – egy el tû né sét, me lyet most 
az új faj ta mé diák is se gí te nek.16 Más fe lôl vi szont 
egy mé lyen gyö ke re zô pesszi miz mus az iden ti tás 
el gon do lá sát „a va la ho va tar to zás” szim bo li kus disz -
kur zu sa i ban akar ja le hor go nyoz ni, mely az iden ti -
tás nem ze ti, et ni kai, vagy ne mi je gyeit hang sú lyoz -
za, gyak ran fun da men ta lis ta fel hang gal.  

Mind két ten den ciá ban négy fé le vo ká lis ar ti ku -
lá ció, négy fé le vo ká lis dik ció je le nik meg, me lyek 
a szín há zi test ma nap ság ural ko dó kon cep ciói nak 
fe lel nek meg. A to váb biak ban sze ret ném meg vizs -
gál ni e kon cep ció kat és Ar taud- hoz va ló kö zel sé -
gü ket vagy tô le va ló tá vol sá gu kat. 

 
A si koly tes te 

 

A  kor társ elôadá sok nagy szám ban épül nek a si -
koly il let ve a szö veg han gos dek la má ció já val 
jel le mez he tô vo ká lis esz té ti ká ra. Itt a fizi ká lis 

test olyan kon cep ció já ra le lünk, mely a tes tet egy 
a ver bá lis nyelv tôl füg get len disz kur zus hor do zó -
já nak te kin ti, a vo ká lis ar ti ku lá ció alap ja ként a test 
és nyelv kö zöt ti megosz tott sá got elô fel té te le zi. A si -
kol tás vagy szö ve gek üte mes dek la má lá sa a fizi ká -
lis test és a szö veg egye sí té sé re irá nyu ló vá gyat fedi 
fel. Ugyanak kor mind az, ami nem szim bo li zál ha -
tó a hang ban, ze nei és ütô shang sze rek se gít sé gé vel 
ar ti ku lá ló dik. Az ef faj ta vo ká lis esz té ti kát gyak ran 
al kal maz zák egye di he roi kus fi gu rák il let ve kö zös -
sé gi ala kok be mu ta tá sa kor is, így az in di vi duá lis és 
kol lek tív szub jek tu mok mo dell jeit kí nál ja.  

Ari a ne Mno uch ki ne Ore sztei a- ver zi ó já ban, a Les 
At ri des- ban (1991) a si ko lyo kat kí sé rô vo ká lis dekla -
 má ció a hang ef fé le ke ze lé sét pél dáz za. Csak a hang -
 erôt és a tem pót va riál ják, a han got [so und] és rit -
must vi szont nem; to váb bá a hang ha tást kü lön bözô 
kul tú rák ból ere dô ütôs hang sze rek tá mo gat ják: az 
egy ze nész bôl és asszisz ten sé bôl ál ló ze ne kar a hang -

 sze rek rit mu sa és hang szí ne ré vén ér zel mi leg színe -
 zi il let ve sze mio ti kai lag gaz da gít ja a szí né szi dekla -
 má ciót. Ahogy a mo zi ban is, a né zô au dio vi zuálisan 
hoz za lét re az alak egy sé gét a hang és kép egye síté -
sé vel. Mint hogy a hang lo ka li zá lá sa a szö veg elsôd -
le ges ér tel mé nek fel buk ka ná sá val pár hu za mos, a 
lá tott és hal lott kö zött nem ma rad hely a né zô szá -
má ra, hogy sa ját Ima gi ná riu sát moz gó sít sa – a bar -
thes -i punc tum (Barthes, 1980: 484) ér tel mé ben –; 
így nem ma rad hely, ahol em lé ke ze te ki bon ta kozhat.  

A né met drá ma író és szín há zi ren de zô Ei nar 
Schle ef ren de zé sei re szin tén jel lem zô a szö veg si -
ko lyok kal és skan dál va tör té nô elôadá sa. A fô sze -
rep lô ket, mint pél dául Faust, gyak ran kol lek tív kó -
rus sá sok szo ro sít ja, ami le he tô vé te szi egy alak szö -
ve gé nek több hang uni szó nó ja ként va ló elôadá sát. 
A me ne te lô csiz mák hang já val kí sért, skan dált szö -
veg egy kol lek tív szub jek tum ból tör fel, mely ben 
az egyé ni han gok örö mé nek [ple a su re] in de xei 
eggyé ol vad nak és egy más hoz kap cso lód nak. Az 
így lét re jö vô tu dat ta lan nem ze ti test egy szer re fé -
lel met kel tô és am bi va lens: mi köz ben a szí né sze -
ket ar ra kész te ti, hogy ma guk ban azo no sul ja nak 
jo u is san ce -uk kol lek tív fi xá ci ó já nak ösz tö ké jé vel, 
a né zô ket ar ra sar kall ja, hogy felis mer jék ma guk -
ban azt, ami egy olyan tí pu sú kö zös ség fe lé hajt ja 
ôket, mely nek tör té ne ti kon no tá ci ó it na gyon ne -
héz len ne le ta gad ni. 

Re za Ab doh ren de zé sei ben, mint pél dául A ma -
rad vány tör vé nyé ben (1992), mint em lí tet tem, a szö -
ve get si ko lyok kal ad ják elô, ám az el ke se re dett 
kiáltás kez det tôl fog va egy túl erô ben lé vô han gos -
be mon dó rend szer rel har col, mely a né zô nek fi zi -
kai ké nyel met len sé get oko zó hang erô vel rock ze -
nét ját szik.  

Mind há rom pél da a fizi ká lis test nek a szö veggel 
va ló, si ko lyok és dek la má ció ré vén tör té nô egye sí -
té sé re irá nyu ló szán dé kot de monst rál ja, ugyanak -
kor aka rat la nul is hall ha tó vá te szik az ef faj ta vállal -
ko zás re mény te len hiá ba va ló sá gát. A vágy szemio -
 ti ká ja töb bé nem ké pes rá, hogy a vo ká lis ki  fe jezés -
be le gyen in teg rál va, mi vel ez a moz du la to kat és 
gesz tu so kat dik tá ló ütôs és egyéb ze nei hang sze -
rek hasz ná la ta nél kül tör té nik. A si koly esz té ti ká -
ja el le né re e mû vek még meg le he tôs tá vol ság ban 
áll nak Artaud ké sei mun kás sá gá tól. 

A köl té szet ben, mint a fôbb dra ma ti kus szö ve -
gek ben is, a vágy sze mio ti ká ja már a nyelv ré sze, 

16 E disz kur zust a né met nyel vû kö zeg ben olyan teo re ti ku sok kép vi se lik, mint Nor bert Bolz és Pe ter Wei bel. 
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hall ha tó a szí nész és a szö veg hang jai nak test test 
el le ni har cá ból ere dô vo ká lis ar ti ku lá ció ban. A fen -
ti pél dák ban ez a faj ta vo ka li zá ció el van fojt va, in -
kább a zö rej [so und] és zaj [no i se] ré te gei bôl ered, 
mely a per for mert egy el sô cho ra (Kri ste va 1974: 
22–30) ke serédes mag zat ví zé ben für de ti. A si kol -
tott és han go san skan dált szö veg olyan szub jek tu -
mot mu tat, mely két ség be esett kiál tá sai val a nyelv 
és a vá gya ko zó test egy sé gé nek kép ze tét kel ti. 
Ugyan ak kor ezt a szub jek tu mot fizi ká li san el ra gad -
ják a han gok, za jok és ze nei rit mu sok, me lyek pró -
bál ják kom pen zál ni a fizi ká lis je len lét hiá nyát a 
hang ban. A kor társ szín ház ban gyak ran ha son ló 
ha tá sa van a ze ne és da lok hasz ná la tá nak. Olyan 
ren de zôk pél dául, mint Frank Ca storf, Lean der 
Hauss mann, és Jür gen Kru se, iro ni ku san pró bálják 
ki dom bo rí ta ni a szö veg és fizi ká lis hang egye sí té -
sét (Finter 1995). Ké sôbb ezek kel is fog lal ko zom, 
mint a da lok és ze ne „kri ti kai” app li ká ció já val.  

 
Az anya nyelv hang sú lyo zá sa: az et ni kai test 
 

A z alak egy sé gé nek hang ál tal tör té nô jel zé sé re 
má sik stra té giát ja va solt Pe ter Brook, aki mul -
ti na cio ná lis tár su la tá nak et ni kai ak cen tu sait 

egy faj ta „au ten ti kus ság” je le ként hasz nál ja, en nek 
ga ran tá lá sát már nem bíz za a da rab ra. Pe ter Sel lars 
ha son ló kép pen jár el, pél dául Aisz khü losz Per zsák 
– elôadá sá ban (1994). Ám itt az au ten ti kus ság ígé -
re te csak egy po li ti kai kor rekt fi gye lem mát ri xá ban 
mû köd het. Je an- Ma rie Straub Othon- já val szem ben 
(1969), mely ben olasz szí né szek Cor neille sú lyos 
fran cia ver se ze tét a fran cia in to ná ciót kö vet ve re -
ci tál ták, a szín pad ra ál lí tott ide gen nyelv in to ná -
ció ja nin csen Má sik ként elis mer ve.17 A szí né szek, 
akik a Brook- fé le Vi har ban a fran cia szö ve ge ket af -
ri kai ak cen tus sal és in to ná ció val dek la mál ják, nem 
hagy ják, hogy el fe led jük: a szín pad ra vitt olasz re -
ne szánsz ala kok egy má sik Má sik nak adó sak. Ez a 
Má sik az af ri kai anya nyelv ha tá sos be széd me ló diája 
ré vén vá lik hall ha tó vá, egy el sô hang-test kép ben. 
Egy szö veg ide gen nyel vû re ci tá ció ját meg ket tô zi a 
sa ját ér zel mi és tár sa dal mi gyö ke rek hez va ló 
viszony, és az amúgy nagy sze rû pro duk ciót pa ra -
zi ta mó don az ama tôr ség má zá val von ja be, hi szen 
a re ci tált szö veg nek egy má sik nyelv in to ná ció já -

val va ló „le fe dé se” sem mi lyen mó don nem ural ható 
vagy szán dé kos.18 Míg Artaud kri ti ku san rá vi lá gít 
és hall ha tó vá te szi az anya nyelv hez va ló vi szonyt, 
itt ez hang sú lyo san egy ide gen nyelv nek mel lé ren -
delt, és az el sô ima gi ná rius hang-test kép – mint 
„ere de ti” és „au ten ti kus” – a dra ma ti kus szö veg ide -
gen nyel vé nek vo ká lis tes té vel van szem be ál lít va. 

 
A test a szö veg ben és a test a hang ban 

 

E z a két fé le vo ka li zá ció egy ön ma gáért be szél ni 
ké pes fizi ká lis vagy ima gi ná rius rea li tás for -
májá ban a nyelv be he lye zi a szí nész tes ti je len -

lé tét. Az 1970-es évek kí sér le ti szín há zá ban zaj ló 
vo kális kí sér le tek ben a be széd del va ló olyan konf -
ron tációra le lünk, mely a szö veg rit mi kus és vo ká -
lis mi nô sé gei nek ana li zá lá sá ra irá nyult, le he tô vé té -
ve a szö veg Má sik ként va ló elis me ré sét. A szö veg 
muzi ka li tá sá val az elô tér ben a szö veg csak nem sú -
gott (meg  fújt) stá tust ve het fel. Ez volt a hely zet 
Margue ri te Du ras szín há zi pro duk ciói ban, mint 
pél dául a Savan nah Boy (1982) és a La mu si ca deu -
zième (1985) (lásd Finter 1988: 235–48), ami kor 
is nem hagy ták, hogy a szí né szek hang- és zö rej-
tes tei meg sem mi sít sék a szö veg hang-tes tét. Bi zo -
nyos fo kig ha son ló a hely zet Straub / Hu il liet- vel, 
Ron co ni val, Grü ber rel, akik re ko ráb ban utal tam. 
A tag lej tést olyan test-kép ként ko reog ra fál ták meg, 
mellyel a szí nész nek in te rak ci o nál nia kell. Ro bert 
Wil son pro duk ciói ban pe dig, mint pél dául az Or -
lan do (1988), a The Me ek Girl (1994), és a Hamlet 
(1995), a szí nész hang-test ké pe és a szö veg hang -
jai rit mi kus in to ná ció és hang fes tés ré vén van nak 
egy be szô ve; a szö veg hang-test ként mint Másik in -
kor po rá ló dik, vi szo nyuk köz szem lé re van ál lít va. 
A szö veg zö rej-tes te [so und- bo dy] és a szí nész 
hang-test ké pe [vo i ce- bo dy image] kap cso lat ba ke -
rül egy más sal és meg sok szo ro zód nak. Ugyan ak kor 
a ko reog ra fált moz du la tok, me lyek szin tén egy test -
ké pet mu tat nak be, ezt a tes tet kap cso lat ba hoz zák 
a szí nész test ké pé vel, a be szélt ze ne tán cát egy ki -
ne ti kus tánc cal ket tô zik meg. A mon tá zsolt szín -
pa di alak ef faj ta dia lek ti kus sá ga nyil ván va ló vá te -
szi, hogy eb ben az eset ben ugyanan nak a pro duk -
ció nak az el té rô disz po zi tív jai fö löt tébb el té rôek le -
het nek, a szí né szek tôl füg gôen – mint Jut ta Lampe 

17 Othon cí mû filmjük ben, erôs olasz ak cen tu suk el le né re min den szó ért he tô volt és tra gé dia ver se ze te, mint a zö rej-test 
egy faj ta fû zô je, a test re irá nyu ló erô sza kot hall ha tó vá tet te a nyelv ben.  

18 Brook Shakes peare Ham let je nyo mán ké szí tett, Qui est là? (1995) cí mû elôadá sá ban. Ezt a be nyo mást to vább erô sí ti a 
kont raszt, hogy egyes szö veg ré sze ket a szí né szek anya nyel vü kön ját sza nak. 
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(1988) és Isa bel le Hup pert (1993) Or lan do- ja (lásd 
Finter 1996: 15–32). Akár egy ka lei dosz kóp, a szö -
veg tes te és a hang tes te a fizi ká lis test je len lé té nek 
sok fé le pers pek tí vá ját hoz zák lét re.  

Az utol só pél da a kor társ szín ház nak a ze ne- és 
tánc szín ház hoz va ló kö ze le dé sét il luszt rál ja: a szö -
veg hang- és zö rej-tes tei, a szí nész hang- és zö rej-
test ké pe, és vé gül a ze ne zö rej-tes te meg sok szo -
roz zák a szí nész tes tét, nem csu pán sok nyel vû vé, 
de a fizi ká lis test pre zen ci á já nál fog va fo lya mat ba 
he lye zett szub jek tum má is té ve ôt. Ez a szub jek -
tum a szí nészt – akár csak a né zôt, aki ön nön tü -
kör ké pét ke re si a szí nész ben – ön nön test ké pé nek 
al ko tó ele mei hez ve ze ti. A szín ház e szi go rú for má -
ja, a meg ko reog ra fált be szélt ope ra ként va ló szín -
re vi tel a ba rokk és klasszi kus szín ház hoz ha son lít 
és fel fe di azok kor társ re le van ciá ját.19  

A szín pad ra vitt fo lya mat ba- he lye zett- szub jek -
tum Artaud meg nyú zott tes té nek vi dám el len té te. 
A ke gyet len ség szétosz lik a Má sik elide ge ní tett 
szép sé gé ben, egy fen sé ges üres ség ben. A fény- és 
hang de sign ál tal lét re ho zott au rá lis és vi zuá lis tér, 
akár egy cho ra, a szub jek tum vég sô felosz lá sát és 
de cent ra li zá ció ját fog ja kör be, mint a mû vé szet val -
lá sá nak utol só meg kér dô je lez he tet len me tafi zi kai 
ha tár vo na lát. A né zô re ma rad, hogy e szép ség ré -
mü le té nek mé lyé re ha tol jon.  

 
A Má sik eti ká ja a ze nés szín ház ban 

 

A  ze né hez mint a jo u is san ce sze mi o ti kus struk -
tú rá ba va ló asszi mi lá ció ját le he tô vé te vô inst -
ru men tum hoz va ló vissza té rést ko ráb ban tár -

gyal tam. A kor társ ze nei szín ház tag la lá sa he lyett – 
mi vel ezt más hol már meg tet tem (lásd Finter 1995 
Reich- rôl és Ash le y- ról) – a Hörs piel- bôl [hang já -
ték] kiemel ke dô szín há zi for mát sze ret ném rö vi -
den érin te ni. A for ma, ami Ar taud-t sa ját sza vai val 
szól va „a Ke gyet len ség Szín há zá nak re du kált mo -
dell jé”-hez ve zet te, kor társ fej le mé nye ket is meg -

vi lá gít hat. Hei ner Go eb bels szín pa di ze nés da rabjai 
éppúgy em lít he tôk eb ben a kon tex tus ban, mint 
And re as Am mer20 szce ni kus „rá dió já té kai”. Go eb -
bels és Am mer mind ket ten a szö ve gek rit mi kus és 
fo ne ti kus struk tú rá já ból me rí tik ze nei nyers anya -
gu kat és a tex tu á lis ele me ket konk rét struk tu rá ló 
elv ként hasz nál ják. Ezút tal Go eb bels- rôl be szé lek 
csak. Ál lí tá sa sze rint ô „az ope ra és szín ját szás al -
ter na tí vá ját [ke re si], mely a kiej tett szót ze nei, rit -
mi kus mó don in teg rál ja a kom po zí ció ba” (1996: 
18–21). Si ke re sen hoz ta fel szín re a rit mi kus vi lá -
gos sá got és flui di tást Hei ner Mül ler szö ve gei ben, 
pél dául a Pro me theus- ban (1968), és a He rak les 2 
oder Hyd ra- ban (1974), ez zel egy idô ben a rit mikus 
és poé ti kai is mét lés ré vén a ha lál ösz tön ele meit is 
hang sú lyoz ta. De eb ben a fo lya mat ban a sze mi o ti -
kus beírá sok [ins crip ti ons] a szö veg ben nin cse nek 
meg ta gad va, szem ben az olyan szín há zi pro duk -
ciók kal, ame lyek fô jel lem zô je Mül ler szö ve gé nek 
han gos skan dá lá sa vagy exp resszív si kol to zá sa. Pél -
dául az Ou bien le dé bar qu e ment dé sast reux- ben 
[Avagy a sze ren csét len part ra szál lás] (1993), a jazz 
éne ke si ta pasz ta la tok kal ren del ke zô And ré Wilms 
sze re pel te té se akusz ti ku san elô tér be tol ja a szö veg 
és be széd vi szo nyá nak utó piá ját. Ez az utó pia egy 
disz po zí ció ke re tén be lül beír ja ma gát, amely ben 
az af ro- ze ne ha gyo má nyos for mái (pél dául a Gri ot 
éne ke sé) af ri kai, ame ri kai és eu ró pai ze né szek ál -
tal ját szott jazz- és eu ró pai rit mu sok kal ke rül nek 
egy be. Wilms elô re rög zí tett idô be li pa ra mé te re ket 
kö vet ve lép be az imp ro vi zá ció ba, hang ja a rit mikus 
be széd és a Sprech ge sang (re ci ta ti vo) kö zött vál to -
zik. Ez de monst rál ja, hogy a szö veg ér zel mi po ten -
ciál ja mi ként mû kö dik a kü lön fé le ze nei for mák 
ér zel mi po ten ciál já val pár hu za mo san – egy más tu -
do má sul vé te lé vel és köl csö nös tisz te le té vel – össze -
tett szín pa di te ret te remt ve.  

Go eb bels mû vét kiemel ke dô vé te szi a Má sik efféle 
eti ká ja, mely ver bá li san,21 szö ve ge sen, és ze nei leg 
köz ve tí tett, és ami a dísz le te zés ben is meg je le nik.22 

19 A fran cia ren de zô, Je an Ma rie Vil lé gier Je an Bap tist Lully vel (Atys, 1987) és Marc An to i ne Char pen tier- vel (Mé déé, 1993) 
nem csu pán ze nés tra gé dia ként tá masz tot ta fel a fran cia ope rát, de Racine és Cor neille elôadá sai val ar ra is ké pes volt, 
hogy nyelv vel va ló konf ron tá ció ju kat mint a Sze mi o ti kus nak a test nyelv be va ló in teg rá ció ját hall ha tó vá te gye: a dra matis 
per so nae nyel vé ben a ver se zet lo gi ká ja dik tál ja rep li kái kat, pél dául a rit mus nyo má sa súg ja Cor neille Ha zug já nak ha mis 
vá la szait.  

20 Pél dául Am mer 1995-ös elôadá sa az Apo calyp se li ve. Mars stall, Mün chen. 
21 Az em lí tett pél dák ban a né met és fran cia nyel vet hasz nál ják, a szö ve gek szer zôi töb bek kö zött Fran cis Pon ge, Jo seph Conrad, 

Hei ner Mül ler. Go eb bels más pro duk ciói ra szin tén jel lem zô a nyel vek mul ti pli ká lá sa és a szö ve gek he te ro ge ni tá sa.  
22 Az Ou bien le dé bar qu e ment dé sast reux [Avagy a sze ren csét len part ra szál lás] dísz le te Mag da le na Je te lo va dísz le té bôl és ins -

tal lá ció já ból állt. Más pro duk ciók ban Go eb bels olyan mû vé szek kel dol go zott, mint pél dául Mi chel Si mon, Je an Kal man, 
Erich Won der.
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Itt a ze ne nem egy tu dat ta lan nem ze ti test utó pi -
kus ha tár vo na la – me lyet Chris to pher Martha ler 
kri ti ku san fag gat, Frank Ca storf pe dig két ér tel mûen 
össze ját szik ve le. Mar tha ler és Ca storf mû vé ben a 
kol lek tív ének az egyet len, egy szer re vonzó és 
ijesztô kol lek tív ha tár nak tû nik.23 Go eb bels nem 
vá laszt ja el a be szélt szö ve get a ze nei hang-test kép -
tôl.24 In kább a ze ne és szö veg ilyen hasz ná la tá nak 
funk ciója a Má sik má sik ká té te le: egy sze mi o ti ku -
san „ej tett” jo u is san ce kü lön fé le ze nei for mái a ver -
bá lis Más ság for mái val konf ron tá lód nak, me lyek 
így kiemel ked nek vagy pers pek tí vá ba he lye zôd nek. 
Az összes lát szó la gos kü lönb ség el le né re a fent em -
lí tett szín házi pro duk ciók ha son lí ta nak egy más ra: 
a Má sik hoz mint a he te ro gén hez va ló vi szony elem -
zé sét a be széd ben és ze né ben kü lön fé le in te gra tív 
for mák mon tá zsá val pró bál ják hall ha tó vá ten ni. Az 
elôadott szö veg sok nyel vû sé ge meg sok szo roz za a 
per for mer tes tét, a be szé det és dalt vál to ga tó vo ka -
li zá ció hozzá já rul a gra vi tá ció tól meg sza ba dí tott 
test kép ze té hez.  

Élet raj zuk Ar taud- tól va ló tá vol sá ga el le né re e 
ren de zôk mû vei ana ló gok az ar taud -i pro jekt tel: a 
kö zös ség ér ze té nek vá gya – amit Mar tha ler és Cas -
torf ese té ben a ze ne mint kö zös ének imp li kál – itt 
el van uta sít va. A he te ro gén kü lön fé le for mái nak, 
azaz a nyelv elôt ti, a tó nus és a zö rej [so und] kü -
lön fé le for mái nak össze füg gé se le het sé ges nek tû -
nik. A han gok tá masz té ka hall ha tó vá vá lik az ösz -
tön tö rek vé sek beírá sá nak kü lön fé le szo no ri kus for -
mái köz ti kont raszt ban.  

Hogy va jon ez a kö zös ség el le nes szín ház az-e, 
amit a ké sei Artaud vi zio nált, még el dön tés re vár. 
A fent leírt szín ház le he tô sé get ad szá munk ra a he -
te ro gén ma ni fesz tá ció já nak meg hal lá sá ra a kü lön -
bö zô kul tú rák leg kü lön fé lébb tex tu á lis, ze nei, be -
szélt és éne kelt for má jú ösz tön tö rek vé sei nek 
szubszt rá tu ma ként egy kö zös tér ben, anél kül, hogy 
e for má kat mint he te ro gé ne ket kell jen megér te ni 
min den egyes kul tú ra alap ve tô ho mo ge ni tá sa nyo -
mán. A jö vô fog ja el dön te ni, hogy a Má sik eti ká ja, 
amit itt fel vá zol tam, mi lyen mér ték ben jár ha tó és 
tar tós. Mint az in ter kul tu ra liz mus kér dé sé re adott 
spe cifi ku san eu ró pai vá lasz ez az eti ka a mû vé szet -
re és szín ház ra oszt ja ki a köl csö nös elis me rés és a 

szín pa di egy más mel lett lé te zés utó piá já nak meg -
va ló sí tá sát.  

A hang és szub jek ti vi tás ilyen vizs gá la tai még 
nem ér ték el azt a ha tárt, mely nek áthágását Artaud 
kö te le zô nek tar tot ta. Az ide gen kul tú rák rí tu sai ról 
és val lá sai ról szó ló ké sei írá sai ban Artaud azt a tisz -
tán lá tást kö ve tel te, amely va ló já ban ôt ve zet te 
extrém ta pasz ta la tai hoz. Go eb bels ze nés szín há zá -
ban azon ban ezek a ha tá rok meg vizs gá lat la nok ma -
rad nak.  

 
Artaud örök sé ge 

 

A  kí sér le tek és ta pasz ta la tok, me lyek a szín ház -
ban az 1960-as évek vé gé tôl a hang esz té ti ká -
ját kí nál ják szá munk ra, a per for mer és a né -

zô ön- ta pasz ta lá sát új ha tá ro kig ta szít ják – né hány 
eset ben egye ne sen a szub jek tum lé te sü lé sé nek 
elemi szint jé re. A Má sik nak a szelf ben va ló ku tatá -
sa ese tük ben rit kán (ha egyál ta lán) éri el azt a pon -
tot, ahol az ag resszió moz ga tó ru gó ja – az erô szak 
jo uis san ce -a – meg ta pasz tal ha tó. Mindazonál tal ez 
a ta pasz ta lat az, ami a szín há zat az egyén nyelv hez 
és tes té hez va ló vi szo nyá hoz kap csol ja. Te hát ez a 
ta pasz ta lat az el sô lé pés ah hoz, hogy va la ki ön nön 
ki zárt Má sik ján ke resz tül sa ját le het sé ges ag resszió -
ját tu da to sít sa.  

Artaud azon ban töb bet akart. A „Szín ház és pes -
tis”-ben azt kö ve te li, hogy a szín há zi elôadás „fel -
tár ja az em be ri lé lek elôtt konflik tu sa i nak for rá -
sát” (1958: 30). Artaud szel le me szen ve dett, és ez 
a szen ve dés fizi ká li san be fo lyá sol ta ôt. Ko ráb ban 
erre a szen ve dés re úgy utal tak, mint „a lé lek szen -
vedé se”. Sok kor tár sunk azt hi szi, hogy fe lül ke re -
ke dett a lé lek ódi va tú kép ze tén, még ak kor is, ha 
a psziché gon do zó in té ze te a fi zi kai szen ve dés miatt 
jött létre (lásd Kri ste va 1993). Né há nyan, akik nek 
a szubjek tum nak a szín ház hoz va ló vi szo nyá ról 
szó ló el kép ze lé seit itt tár gyal tam, ezt a lel ket a 
szub jek ti vi tás vo ká lis és ze nei ma ni fesz tá ció ja ré -
vén vizs gál ták. Má sok azt hi szik, hogy a tes tet köz -
vet le nül meg gyó gyít hat ják, köz ve tí tô nél kül, még 
a szín ház ban is – a Va ló son ke resz tül. Mindazonál -
tal a tes tet meg bé ní tó pho bos, a sza vak nél kül fel -
tö rô ér ze lem, mely rö vid eny hü lést hoz, el tû nik, 

23 A kö vet ke zô ren de zé sek re gon do lok: Chri stoph Mar tha ler: Murx den Eu ro pä er (1993) és Faust, Wur zel aus 1 und 2 (1993), 
va la mint Frank Ca storf: Pen si on Schöl ler/Die Schlacht (1993)  

24 Ami kor Mar tha ler a szö ve get hasz nál ja, hogy szo no ri kus test ké pe ket al kos son, ezek a ké pek egy tár sa dal mi és tör té nelmi 
diemn zi ót ad nak a fi gu rá nak, amit nem fel tét le nül ko difi kál a szö veg – pél dául Gu stav Gründ gens hang szí ne és be széd -
mód ja a pro ló gus ban vagy Hit ler hang hor do zá sa egy Faust mo no lóg ban a Faust, Wur zel aus 1 und 2-ban. 
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ki  sza ba dul egy né ma fizi ká lis em lé ke zet bo lyon -
gá sá ban; és ugyan annyi ra ér tel met len a né zô ön -
ta pasz ta la ta szá mára, mint a be fe je zett cse le ke det 
egy konk rét gyil kos ön- ta pasz ta la ta szá má ra. 
Artaud össze ha son lí tot ta a gyil kost és a gyil kost 
ját szó szí nészt: 

 
Ha a szí nészt egy szer el ra gad ja szí né szi dü he, 
sok kal na gyobb er köl csi erô re van szük sé ge, 
hogy ne kö ves se el a bûnt, mint amennyi bá tor -
ság a gyil kos nak kell ah hoz, hogy a ma gáét el -
kö ves se. Más szó val a szín ház ban mû kö dô érze -
lem ép pen ön cé lú sá gá nál fog va össze ha son lít -
ha tat la nul ér vé nye sebb va la mi a va ló ság ban mû -
kö dô nél. (OC IV: 24–25; 1958: 25; KSz 83–84) 
 

A szí nész, a gyil kos sal szem ben, tu da tá ban van le -
het sé ges Mord lust- já nak (a gyil ko lás ké je), ezért van 
az, hogy Artaud szá má ra ez az ér ze lem a szín ház -
ban sok kal töb bet szá mí tott, mint egy „ac ting out” 
meg va ló sult örö me. 

A né zô a szín ház ré vén fizi ká li san tu da tá ra jus -
son ön nön, pél dául a Mord lust ra irá nyu ló haj lamá -
nak, nem eluta sít va ezt az ér zést, ha nem hagy va, 
hogy tu da tá ba ha tol jon, és hogy tu da tá ra éb red -
jen eme elide ge ní tett Má sik nak sa ját ma gá ban – ez 
az az utó pi kus és ta lán le he tet len feladat, amit 
Artaud ta pasz ta la ta örö kül ha gyott ne künk. Ami -
kor Artaud megeme li a Va lós pok lá nak fe de lét, rá 
is igaz Kafka Gu stav Ja no uch (1951) ál tal köz ve -
tí tett mot tó ja: meg szök ni a gyil ko sok so rá ból … 
az írott nyelv, a per for mansz, és Sprech ge sang ré -
vén, ame lyek mindegyi ke adós a nyelv nek va la -
mint a nyelv és test, a nyelv és a ze ne kö zöt ti tér 
hall ha tó tes té nek.  

 
(Hel ga Finter: Antonin Artaud and the Im pos sib le 
The at re: The Le ga cy of the The at re of Cru elty. TDR. 
Vol. 41, No. 4 (Win ter, 1997), pp. 15–40. Ford. 
Mar tin Griffith) 

 
For dí tot ta: Schul ler Gab riel la
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