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A  20. szá zad má so dik fe lé nek szín há zi kez de -
mé nye zé sei re Brecht, azaz „az elide ge ní tô ef -
fek tust te rem tô szín mû vé szet új tech ni ká ja” 

(Brecht 1969, 158) mel lett a Ke gyet len ség Szín há -
za, pon to sab ban Artaud mun kás sá ga tet te a leg na -
gyobb ha tást. E szer teága zó œuv re, amely nem re -
du kál ha tó sem mi fé le tech ni ká ra vagy esz té ti ká ra, 
alig né hány meg va ló sult ren de zést tar tal maz – ezért 
a szín ház csi ná lás ra, il let ve a filmké szí tés re tett tö -
rek vé sek ku dar cai ként is ér tel mez he tô –, ter mé -
keny sé ge azon ban nem a pra xis lát ha tó meg nyil -
vá nu lá sai ban rej lik, ha nem a teó ria lát ha tat lan, az 
Artaud te kin té lyes szá mú szín há zi írá sát ol va sók 
kép ze le té nek moz gás ba len dí té sé re ké pes ere jé ben. 
A Théâtre de la Cru au té fö lött kö rö zô szö ve gek a 
20. szá zad leg ra di ká li sabb, teát rá lis el kép ze lé sét 
imp li kál ják, egy ben – tar tóz kod va a szín ház el mé -
let be in ter ná lá sá tól – „megin gat ják a nyu gat tör té -
ne té nek egé szét” (Derrida 1994, 5). Nem in téz -
mény ként tár gyal ják a szín há zat, ha nem ak ti vi tás -
ként: „ve szé lyes és ször nyû cse le ke det ként” (Artaud 
2004, 1544), amely komp lex és kér lel he tet len fo -
lya ma tá ban Artaud szá má ra el vá laszt ha tat lan a léte -
zés tôl, az írás tól, a raj zo lás tól stb., s át hat ja an nak 
tu da ta, hogy „nincs azon vi lág alatt és fö lött sem -
mi, amely ben élek, csak az Igaz ság, amely ret tentô 
ke gyet len. Ennyi.” (Uo. 816) Az em lí tett írá sok nem 
al kot nak zárt rend szert – a ké sei tex tu á lis kong lo -
me rá ció pe dig, mint a re cep ció tör té net mu tat ja, alig 
szo rít ha tó az ér tel me zés ab ron csá ba –, hi szen mi -
köz ben meg húz zák a szün te le nül az esz té ti ka és a 
szisz té ma fe lé tö rô teó ria ha tá rait, egy ben tör lik is 
azo kat. Nem ar gu men tál nak, csu pán ál lí ta nak, mint 
az evo kált szín ház, amely nek ha tá sát fô ként az írás -
mód ér zé kel te ti. Meg hök ken tô té te lek kel áll nak 
elô, ame lye ket bi zo nyí tás he lyett drá mai/köl tôi erô -
vel ci zel lál nak – a ví zió ko he ren ciá já ról az in ten zi -
tá sá ra he lyez vén a hang súlyt –, hogy meg ráz kód -
tas sák az ol va só gon dol ko dá sát. A szük ség sze rû ség 

ta pasz ta la tá nak írás ba fog la lá sát cél zó kí sér let ben, 
amely nek hiá ba va ló sá ga is több ször reflexió tár gya 
lesz, a gon do la tok lo gi ká já nak ki dom bo rí tá sát fel -
vált ja a ké pek lo gi ká já nak föl fe dé se. Ez pe dig épp -
úgy megakaszt ja a disz kur zi vi tást, mint az em be -
rek nek a Ba li- szi ge ti tán co sok ban Artaud ál tal látni 
vélt Ha son má sai hoz ren delt „má so dik jel mez-
ének”, ame lye ket „kar dél re hány[nak, s et tôl] e ru -
ha da ra bok úgy fes te nek, mint megannyi röp té ben 
fel szúrt pil lan gó” (1985, 120).  

Artaud írá sai nak mû kö dé sét te hát a szín ház ha -
tá roz za meg, ame lyet „a tér köl té sze te” for mál (Uo. 
97), a szö ve geit pe dig – mint írá sai egyik leg fris -
sebb gyûj te mé nyé nek szer kesz tô je kons ta tál ja –, 
köl té sze té hez ha son lóan a „je lek el ren de zé se” (mise 
en scène des si gnes). „A nyelv új ra élô vé vá lik, a 
pa pí ron el te rü lô je lek szín ház zá”, és „az ol va só egy 
moz gás ban lé vô ol va sat szí né szé vé” lesz (le lec teur 
est aus si l’ac teur d’une lec tu re en mo u ve mant). 
(Artaud 2004, 10 és 11) E moz gás ha tár át lé pé sek 
so ro za tá ra kény sze rít – amely Artaud bi o gráfiáján 
is megannyi nyo mot ha gyott, ráadá sul ki kezd te az 
író, ren de zô, szí nész, vo ká lis elôadó, teo re ti kus, 
kép zô mû vész, uta zó stb. el kü lö nít he tô sze re peit –
, és a ránk ma radt, egy-egy gesz tus nak szánt szö -
ve gek kel, il let ve a ve lük egyen ér té kû, az írást foly -
vást ala kí tó ak ciók kal va ló együt tes el ját szást mo -
ti vál ja. El vég re Artaud élet-mû ve egyet len nagy sza -
bá sú, de tö re dé ke sen ma radt/ha gyott, és az egy ség 
igé nyé rôl le mon dó al ko tás nak is te kint he tô, amely 
lép ten-nyo mon meg le pi ku ta tó ját a do ku men tu -
mok alap ján meg kép zô dô lé nyé nek so kol da lú és 
írá sai nak – e lény min dent át ha tó tem pe ra men tu -
ma el le né re is – sok han gú vol tá val. Ami ar ra fi gyel -
mez tet, hogy Artaud éle te, konk ré tan a ró la szó ló 
ta nul má nyok ban rend re Ur sa chen mód já ra ke zelt, 
négy éve sen átélt agy hár tya gyul la dás, a pszi chiát -
riai in té ze tek ben töl tött öt plusz ki lenc év, vagy az 
éle ten át tar tó ká bí tó szer füg gô ség sem mi képp sem 
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ma gya ráz za Artaud élet-mû vét, amely kel lô kép pen 
del pho i nak bi zo nyult ah hoz, hogy ké sôbb a leg kü -
lön bö zôbb mû vé sze ti, szín há zi és szo ciá lis moz gal -
mak me rít se nek be lô le. A mes ter sé ges pa ra di cso -
mok ra áhí to zó be at ge ne rá ció éppúgy fel kap ta, mint 
a Je len lét mí to szát ker ge tô, per for mansz- és hap -
pe ning -o rien tált tö rek vé sek, va la mint az ôrü let tár -
sa dal mi konst ruk ció ját firta tó gon dol ko dók. A szel -
lem bi ro dal má ba ka lau zo ló, a ha lál megis me ré sét 
se gí tô „mér gek mér he tet len hasz nál ha tó sá gá ról” és 
„fel sôbb ren dû mél tó sá gá ról” író Artaud (1999, 9, 
10) per sze azt is ál lí tot ta, hogy mér he tet len kínt je -
len te nek szá má ra az így elôidé zett hal lu ci ná ciók, 
ame lyek bôl „em ber fö löt ti erô fe szí tést je lent föléb -
red ni” (Anaïs Nint idé zi: Ha y man 1977, 89). Ráadá -
sul so ha sem vá gyott ar ra a „tel jes ség re”, amely re a 
Ke gyet len ség Szín há zát pa cifista pszi cho te rá piá ba 
for dí tók: a frag men tált sá got nem le gyô zen dô ál lapot -
nak vél te, ha nem az ôrü let hez ha son ló fegyvernek, 
amely a tár sa da lom el nyo mó me cha niz mu sai el len 
sze gez he tô. Amit te hát jel leg ze te sen „ar taud -i” kva -
li tás ként szo kás kiemel ni, óha tat la nul is éppoly 
frag men tált és fo gya té kos, mint Ara tud sze rint min -
den írás, szín ház és lét. 

A tö re de zett ség re Artaud a lí ra ré vén buk kant – 
ké sôbb meg ta ga dott el sô kö te te (Vö. Artaud 2004, 
19) 1923-ban je lent meg Égi trikt rak já ték cím mel 
–, amely ko rai mun kás sá gá nak fô, az tán szin te tel -
je sen neg li gált te re pe lett, és az el mond ha tat lan 
gyöt rel mek el mon dá sa sti mu lál ta. A La No u vel le Re -
vue Françai se szer kesz tô jé vel, Jac qu es Ri vière- rel 
1923–1924 so rán foly ta tott le ve le zé se, amely ver -
sei köz lé sé nek eluta sí tá sa kö rül bon ta ko zott ki, a 
ro man ti kus tra dí ciót kö vet ve „az élet si ko lya ként”, 
köz vet le nül „a lé lek ki tép he tet len anya gá ból” szár -
ma zó ként aposzt ro fál ta a mû veit (Uo. 79), tö re dé -
kes vol tu kat pe dig a nyelv krí zi se miatt el há rít ha -
tat lan ként ál lí tot ta. A sza vak ál ta li ki fe je zés, sôt a 
sza vak ba fog lalt ta pasz ta lat elég te len sé gé nek ér ze -
te a szür rea liz mus fe lé te rel te, ame lyet „a vi lág és a 
gon dol ko dás azon rend sze re ként” ér tel me zett, 
amellyel „min dig is él tem” (Artaud 1976-, 1: 112), 
s amely nek fran cia moz gal má val fô leg a ta pasz ta -
la ti sá got ér tel me zô ra cio ná lis sé má nak az al ko tó -
fo lya mat ból tör té nô szám ûzé se ro ko ní tot ta. Ar taud-
t azon ban nem az au to ma ti kus írás gya kor la ta, in -
kább a köz lés mé diu má vá vá lás el ve és a hús ba vá -
gó nyelv meg te rem té se fog lal koz tat ta, amellyel új 
irányt igye ke zett szab ni az And ré Bre ton ve zet te 
cso port te vé keny sé gé nek. S jól le het „a szür rea lis ta 
ma ga tar tás ne ga tív ma ga tar tás volt” (Artaud 1999, 

217), mégis a kör rel va ló súr ló dás hoz ve ze tett az 
Artaud ál tal túl zott ve he men ciá val foly ta tott tá ma -
dás so ro zat nem csak a pol gá ri, ha nem min den fé le 
tár sa da lom és val lás tes tü le tei el len, az eu ró pai 
egye te mek tôl kezd ve a budd his ta is ko lá kig. To váb -
bá a for ra da lom te re pé nek megíté lé sé ben a kom -
mu nis ta párt fe lé orien tá ló Bre ton nal szem be ni el -
len tét: a po li ti kai he lyett a fi zi o ló gi ai (a tes ti-lel ki) 
re vo lú ció kö ve te lé se azt ered mé nyez te, hogy 1926-
ban, két év nyi tag ság után ki zár ták a moz ga lom ból 
– pe dig, mint 23 év vel ké sôbb meg jegy zi, „a kom -
mu niz mus / … / még nem jo go sít fel ar ra, hogy / 
HÜ LYÉK le gyünk” (2004, 1607). Eb ben az is köz re -
ját szott, hogy Bre to nék gya nú val szem lél ték Artaud 
szí né szi tény ke dé sét kü lön fé le szín há zak ban és 
filmek ben – a pol gá ri kul tú ra legin kább meg ve tés -
re mél tó nak vélt szfé rái ban –, amely az 1920-as 
évek má so dik fe lé re „fö lülír ta” iro dal mi mun kás -
sá gát. A szín ház per sze ek kor még csak a si ke res 
filmszí nésszé vá lás gya kor ló he lyéül szol gált, és a 
Charles Dul lin tár su la tá nál 1921-tôl el töl tött négy 
év alatt leg fel jebb olyan nagy ság ren dû sze re pe ket 
kí nált, mint Ba si lio Az élet álom cí mû Cal de rón-da -
rab ban. Já té ká nak élénk sé ge, az alak nak ki zá ró lag 
a test ré vén, vil la nássze rû éles ség gel tör té nô meg -
ra ga dá sa ek kor még több nyi re erô sza kos nak hatott, 
mégis nagy ban hoz zá já rult a fizi ká lis exp resszi vi -
tás ku ta tá sá hoz, amely nek ered mé nyét egy év ti zed -
del ké sôbb írt, Az ér zel mi test kul tú ra cí mû szö ve ge 
pél dáz za. To váb bá il lett az olyan elôadá sok hoz, 
mint Szo phok lész An ti go né já nak Je an Coc te au- féle 
adap tá ció ja, amely nek har minc perc be sû rí tett, 
Dul lin ren dez te ver zió já ban, Gabrielle Cha nel jel -
me zei ben és Pab lo Pi cas só nak az ég kék jét idé zô 
vász nak ból, va la mint a vul ka ni kus kô ze tek vö rö -
sét idé zô kar ton ból összeál lí tott dísz le té ben (Vö. 
Artaud 1999, 267) Artaud Tei re szi ászt ját szot ta. Az 
a hu szon egy film, amely ben 1924–1935 kö zött fel -
lé pett, szin tén csak kis sze re pek ben nyúj tot ta a 
meg mu tat ko zás le he tô sé gét, még ha olyan je len tôs 
kí sér le ti al ko tá sok vol tak is köz tük, mint az Abel 
Gan ce ren dez te Na pó leon (1927) és a Carl Dre y er-
 fé le, „a Brüssze li 12” kö zé vá lasz tott Je an ne d’Arc 
kín szen ve dé se (1928). Az elôb bi, amely Ma rat sze -
re pé vel lát ta el, az egy szer re há rom vá szon ra ve tí -
tett ké pek ben négy órán ke resz tül lük te tô ener gia, 
és az ala kok tes ti-lel ki ál la po tá nak sza ka dat lan vál -
to zá sát ér zé kel tet ni igyek vô ka me ra moz gás – pél -
dául a Marseillaise-t ének lô tö meg fel he vült sé gét 
egy fér fi mell ka sá ra erô sí tett fel ve vô gép – ál tal kel -
tett fel tû nést. Az utób bi, csak kö zel ké pek bôl ál ló 
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film pe dig, amely ben Artaud Mas sieu atyát ját szot -
ta, en nek tel jes el len té te ként a smink nél kü li, szinte 
esz köz te len nek ha tó sze rep lôk fizi ká lis meg je le né -
sé nek átütô emo cio ná lis ere jé re fó ku szált a pas si on 
to tá lis kieme lé se cél já ból. E filmsze re pek – az em -
lí tett két né mafilmnek a hi te les sé get tör té nô haj há -
szá sa el le né re épp – a nem lé lek ta ni megala po zott -
sá gú, már-már de hu ma ni zált alak for má lás el vé nek 
kiala kí tá sá hoz já rul tak hoz zá (Vö. Innes 1993, 81), 
hi szen a ki fe je zett ér ze lem és a ki fe je zés mód ja fölé -
be nôtt a fel té te lez he tô mo ti vá ció nak, szán dék nak, 
ok nak, s a rea liz mus fe lôl (nyil ván nem vé let le nül) 
hi tel te len nek ha tott. A mi mi ka, a gesz tus és a moz -
gás fel na gyí tott ere jét, a fizi ká lis mag ne ti kus sá got 
Artaud vál toz ta tás nél kül kí ván ta át plán tál ni a szín -
ház ba, s mint A Cen ci- ház (1935) elôadá sá ról fenn -
ma radt fény ké pek jól mu tat ják, a szí nész vi zuá lis 
re to ri ká ja, an nak min den kli sé je és arc he tí pu sa a 
me tafi zi kus alak for má lás össze te vô je pró bált lenni. 

No ha Artaud pár hu za mo san fog lal ko zott a 
filmmel és a szín ház zal, jó ideig az elôb bit tar tot ta 
a par ex cel len ce mû vé sze ti for má nak, amely – ha 
esz kö zei nek „szí nes sé ge majd kel lô arány ban ke -
ve re dik el a ben ne lé vô tar ta lom mal” – ké pes lesz 
„messze ma ga mö gött hagy[ni] a szín há zat, me lyet 
az em lé kek lom tá rá ba rak ha tunk. Mert a szín ház 
ma már áru lás.” (Artaud 1999, 74) Artaud ideál ja 
per sze a né mafilm lett, hogy ki kü szö böl je a sza va -
kon ke resz tül tör té nô kom mu ni ká ció nak a köl té -
szet gyöt rel mes sé ge ré vén meg ta pasz talt de fek tu -
sait, s le he tô vé te gye a „tisz tán vi zuá lis hely ze te ken 
ala pu ló” al ko tást, ahol „a sze münk nek szó ló sokk -
ha tás ból ered ne, a fi gye lô te kin tet szubsz tan ciájából 
me rí te ne a drá ma, nem pe dig disz kur zív ter mé sze -
tû lé lek ta ni kö rülírá sok ból” (Uo. 52). Az esz mé nyi 
film te hát nem tük röz, nem me sél, nem pszi cholo -
gi zál, még csak nem is „az írott nyelv vel egyen érté -
kû vi zuá lis nyel vet” igyek szik ta lál ni, „mert az csak 
rossz tol má cso lás len ne”, ha nem sut ba vág ja a nyelv 
lé nye gét, és olyan sík ra te re li a cse lek ményt, ahol 
„szin te ösz tö nös mó don hat az agy ra”. (Uo.) Az 
Artaud ál tal fe ti si zált di rekt ha tás fô esz kö ze a vágás, 
amely megele ve ní ti az élet te lent, és „ele mi át lé nye -
gü lést” idéz elô: a né zô a fi zi kai vi lág ké peit lát ja, 
de olyan rit mus ban, hogy azok már nem kel tik a 
rea li tás ér ze tét. Ami így ke let ke zik, az ma ga a „szer -
vet len nyelv” – a húsz év vel ké sôbb el gon dolt „szer -
vet len test” (corps sans or ga nes) elô ké pe –, amely 
„oz mo ti ku san és min den faj ta szó be li át té te le zés nél -
kül meg ráz za a lel ket” (Uo. 53). E szem pont ból a 
han gosfilm, legalábbis aho gyan mû vel ni kezd ték, 

non szensz, hi szen „a ki mon dott sza vak” nem újabb 
„ké pe ket kel te nek élet re ben ne” (Uo. 65), ha nem 
„egy-egy kép je len té sé nek […] il luszt rá lá sát” vég -
zik (Uo. 84). Mi vel a lát ha tó moz gó ké pi al ko tá sok 
meg sem kö ze lí tet ték „a szó tá gabb és fi lo zofi ku -
sabb ér tel mé ben vett köl tôi filmek” (Uo. 73) esz -
mé nyét, Artaud el for dult a mo zi tól, s 1933-ban már 
a filmmû vé szet ko ra vén sé gé re pa nasz kod va nem 
csak azt rót ta fel ne ki, hogy „nem ha tol az élet cent -
ru má ba, hogy a for mák ból csu pán a kül sô bur kot 
ôr zi meg”. Ha nem azt is, hogy „el lent mond min -
den új ra kez dés nek és min den is mét lés nek, ami pe -
dig egyik leg fôbb fel té te le a má gi kus cse lek vés nek 
és az ér zé keny ség fel seb zé sé nek. Az éle tet nem lehet 
új ra csi nál ni.” (Uo. 83–84) A lé te zô filmek, fô ként 
a han gosfilm el len té té nek vélt „to tá lis szín já ték” 
(Artaud 1985, 157) mel lett az iro da lom és a ci néma 
utá ni el kö te le zett ség te hát épp an nak be lá tá sá ból 
fa kadt, hogy a moz gó kép csak „tö re dé kes, […] ré -
teg zett és der medt bir tok ba vé te le” a va ló ság nak 
(Artaud 1999, 85). Sôt „csu pán a le he tô sé gek köl -
té sze te”: nem tô le „kell vár nunk, hogy visszaad ja 
ne künk az em ber és az élet mí to szait” (Uo.). 

A filmbé li ala kí tá sok nak és a tisz ta (még sem 
abszt rakt) film ideá já nak Artaud szín há zi el kép ze -
lé sei re tett ha tá sát jól mu tat ják a filmfor ga tó köny -
vei és a szín há zi szce ná riu mai kö zöt ti át fe dé sek, 
ame lyek egy ben a drá ma és a dra ma ti kus szö veg 
mi ben lé té nek kér dé sét is imp li kál ják. El vég re 
egyik ben sem je le ne tek leírá sai és/vagy dia ló gu sok 
so ra koz nak egy más után, ha nem a szö ve ge ket pró -
za nyel vi köl té szet té for má ló, „a dol gok túl zó nomi -
na liz mu sá nak összes agy ré mét” (Uo. 36) moz gás -
ba len dí tô szó ké pek to lul nak egy más ra. Pél dául az 
olyan for ga tó köny vek, mint A kagy ló és a lel kész izo -
lál ják az össze te vôi ket, és „szin te ani má lis éle tet” 
(Uo. 75) köl csö nöz ve a ben nük fel me rü lô dol gok -
nak, ön ál ló ké pek ké nö vesz tik a rész le te ket. (Ez 
volt egyéb ként az egyet len for ga tó könyv, amely bôl 
film ké szült: 1927-ben Ger ma i ne Du lac jó vol tá ból. 
Artaud sem a for ga tás, sem a vá gás mun ká la tai ban 
nem vett részt, és a kész al ko tást lát va az zal vá dol -
ta meg a ren de zô nôt, hogy csu pán egy álom ké peit 
áb rá zol ta, holott a szö veg az álom mû kö dé sét igye -
ke zett adek vát filmes nyelv vé for mál ni.) Azaz meg -
pró bál nak el sza kí ta ni a tár gyak „szok vá nyos je len -
té sé tôl” (Uo.), és min den szim bo li kus ér tel mez he -
tô ség nél kül, a pusz ta konf ron tá ció ré vén hat ni. 
A kép fe szül kép nek di na mi ká ját nem akaszt ja meg 
a be széd, hi szen pél dául a han gosfilmnek gon dolt 
A mé szá ros lá za dá sa (1930) for ga tó köny vé ben a 
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mon dan dó el szi ge telt sza vak ká és mon da tok ká re -
du ká ló dik, s gesz ti kus ér té ket nyer, azaz to váb bi 
ké pek olyan ka ta li zá to rai vá vá lik, mint a né -
mafilmek in zert jei. „A mé szá ros mes ter ko mo ran s 
jó vá ha gyó lag bó lo gat, majd ki te rí ti a kis nôt, mint -
ha fel akar ná tran csí roz ni, az tán hir te len nem bír -
ja to vább, fel gyû ri ing uj ját, szó ra nyit ja szá ját, mi -
köz ben he lyet te hang szó rón ke resz tül felerô sí tett 
hang szó lal meg: 

A kép meg sza kad mia latt be szél. 
 

 
 
 

Kö rü löt te már nincs sen ki. Egy pat kány raj lát ha tó, 
amint a csar nok egyik sar ká ba me ne kül.” (Uo. 69) 
Sôt a mon dan dó ki is eme lô dik a szö veg fo lya má -
ból: a han gok el vá lasz tód nak a for rá suk tól, sôt 
„felira tok ká” lesz nek, hi szen a lap kö ze pé re ke rül -
nek és be ke re te zôd nek, Artaud elô sza va sze rint pe -
dig „ugyanúgy a tér ben he lyez ked nek el itt, mint a 
tár gyak. És ha sza bad azt mon da nom, vi zuá lis szin -
ten kell el fo gad nunk ôket.” (Uo. 65) Ily mó don a 
for ga tó köny vek írás mód ja szét zúz za a li nea ri tást, 
a fo lya mat mö gött föl sej lô ér tel met, az in di vi dua -
li tást – A ti zen nyolc má sod perc ben (1924–25) „két 
fi gu ra eggyé ol vad a vász non” (Uo. 46) –, a va ló -
ság ta pasz ta la tát, a szín há zi szce ná riu mok pe dig 
ha son ló el já rá sok kal él nek. Ma xi má li san fel na gyít -
ják az ele me ket és az ala ko kat, hogy azon „si ral mas 
ant ro po morfizmus sal” (Uo. 292) el len té tes ha tást 
ér je nek el, amely a mí to szok föld re rán tá sá ból fa -
kad: ab ból, hogy „az em ber le rán ci gál ja a Ter mé -
sze tet a sa ját mé re tei hez” (Uo. 348). Hal moz zák a 
már-már ön ál ló élet re ke lô ér zel mek ext rém ki fe -
je zé si for mái nak leírá sait, és az em be ren tú li di -
men ziók ba emel nek min den ese ményt. Rá ha gyat -
koz nak a tex tu a li tás ra, hogy konk rét je len tés sel bí -
ró ké pek re és el sze pa rál ha tó for mai egy sé gek re nem 
oszt ha tó, jól le het ti po gráfiai lag nem tel je sen ho mo -
gén szö veg fo lya mok ban, „olyan da ra bok ban” ölt -
se nek tes tet, „ame lyek nek az élet lé nye gi köz ve tí -
tôi nek kell len niük” (Uo. 227). El vég re, mint egyik 
leg ko ráb bi szín há zi tár gyú írá sá ban, A dísz let fej lô -
dé sé ben (1924) Artaud ki fej ti: „új ra kell ta nul ni a 
misz ti kus lé te zést, legalábbis egy bi zo nyos mó don, 
al kal maz kod va a szö veg hez, meg fe led kez ve ma -
gunk ról, fe led ve a szín há zat, vár ni és rög zí te ni a ké -
pe ket, amik mez te len, ter mé sze tes és ki fe je zô 
énünk bôl szü let nek, és amely ké pe ken vé gig kell 
men ni” (Uo. 228 – kieme lés tô lem).  

Ilyen szö veg fo lyam volt a Ke gyet len ség Szín há -
zá nak el sô elôadá sa ként be ha ran go zott Me xi kó meg -
hó dí tá sát vá zo ló szi nop szis (1934), amely az ak ko -
ri ban alig ha meg kér dô je le zett ko lo nia liz must, il -
let ve Eu ró pa és a ka to li kus val lás fen sôbb ren dû 
vol tát kezd te ki, vagy épp A vér su gár, amely a tér, 
az idô, a jel lem és a cse lek mény drá ma el mé le ti ka -
te gó riáit. Az ab szo lú tum aka rá sa ként fel fo gott, a 
vér fer tô zés ta bu ját is le dön tô sze rel met fe sze ge tô, 
1925-ös dra ma ti kus szö veg ugyan dia ló gu so kat és 
inst ruk ció kat tar tal maz, még sem sok kal ta gol tabb, 
mint pél dául A mé szá ros lá za dá sa. Sôt filmsze rû ké -
pek so rá ban vál ta koz tat ja a fi gu rák alak ját és mé -
re tét, a tör té né sek tem pó ját – az össze vissza ci ká -
zás tól a „hány in gert kel tô las sú sá gig” (Artaud 1993, 
60) – és a táv la to kat, két összeüt kö zô csil lag tól há -
rom skor pióig, és apo ka lip ti kus ví zió ban tár ja föl 
a lé te zé sen ej tett (a da rab cí mé ben imp li kált) ha -
tal mas se bet, ame lyet az is te ni ge ni tá lia okoz. El -
vég re a sze xua li tás sal te lí tett leírá sok és meg nyi lat -
ko zá sok egy beol va sá sa megerô sí ti azt az ér tel me -
zést, hogy a lét in sze mi ná to ra va ló já ban erô sza kot 
tesz az em be ri lé te zé sen, és deflorál ja a vi lá got (Vö. 
Ké ke si Kun 2000, 126–132). A vá gás, a mon tázs 
átala kí tó ere jé tôl „to lon gó, to por zé ko ló, ne ki ló du -
ló, dur va ké pek”, ame lyek „a szel lem legal sóbb ré -
te gei ben nyü zsög nek” (Artaud 1999, 83) éppoly 
konk ré tak, egy ben éppoly kü lön le ges di men zió kat 
fel tá rók igye kez nek len ni, mint – Du lac al ko tá sa 
mel lett a szür rea lis ta mo zi má sik re me ké ben – Lu -
is Buñuel Az an da lú ziai ku tya (1928) cí mû filmjé -
ben a szem go lyó át met szé se. Ez pe dig az ál ta lá ban 
drá ma ként ci tált szö ve get ugyanab ba a tér be von -
ja, ahol – csak egy-egy pél dát kiemel ve – A kagy ló 
és a lel kész, il let ve a Me xi kó meg hó dí tá sa he lyez ke -
dik el. To váb bá a be teg ség ki tö ré sét ér zé ki szem -
lé le tes ség gel tag la ló, el mé le ti szö veg ként hi vat ko -
zott Szín ház és pes tis (1934), va la mint az el be szé -
lés ként ol va sott Hé loïse és Abé lard (1925). Ami jól 
mu tat ja, hogy Artaud ugyan ko rai mun kás sá gá ban 
a mû vé szet kü lönál ló nak tar tott te rü le tein moz gott, 
s ez alap ján az írá sait kü lön cso por tok ba szo kás 
ren dez ni, a ha tá ro kat azon ban éppúgy át hág ta, 
mint vég képp ka te go ri zál ha tat lan, im már min den 
mezs gyén át bur ján zó, nem csak szó ké pe ket ku mu -
lá ló, ha nem sza va kat (be tû so ro kat) és ké pe ket (raj -
zo kat) egy más ba fut ta tó ké sei szö ve gei ben.  

Az 1926–30 kö zött a szín ház te rem tés fe lé for -
du ló, de a la pos, is me rôs ha son má sok tól ir tó zó 
Artaud nem kí sér le te zett a moz gó kép olyan szín -
pa di al kal ma zá sá val, mint (az ál ta la is is mert) Pis -

Épp elég húst daraboltam fel 
anélkül, hogy ettem volna belôle.
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cator vagy Me jer hold ren de zé sei, el len ben ak tí van 
kezd te hasz nál ni azo kat a filmes el já rá so kat, ame -
lyek a vi lá got al ter na tív rea li tás sá ké pe sek vál toz -
tat ni. S no ha írá sai hem zseg nek a ko ra szín há zát 
os to ro zó ki je len té sek tôl, azt is meg mu tat ják, 
mennyi re is mer te, s mi lyen so kat me rí tett be lô le: 
nem ér tel mez he tô te hát tel je sen kü lön uta kon já -
ró zse ni ként, hi szen sok szál lal kö tô dik szû keb ben 
a 20. szá zad el sô fe lé nek, tá gab ban a mo der ni tás -
nak a kul tú rá já hoz. Ezen be lül azok hoz a tö rek vé -
sek hez, ahol a ren de zés nem me rült ki (mint sze -
rin te Jac qu es Co pe au- nál) „a szö veg felöl töz te té sé -
ben” (Uo. 288), il let ve a szín ház nem „kü lö nös, na -
tu ra lis ta gé pe zet ként” mû kö dött, „ame lyet azért 
hoz tak lét re, hogy el hall gat tas sa mind azt, ami kép -
ze let be li, mert nem lé te zik” (Artaud 2004, 1517). 
E fel fo gás a Fran ciaor szág ban ve ze tô sze rep be ke -
rült „né gyek kar tell jé nek” al ko tói (Charles Dul lin, 
Louis Jo u vet, Ge or ges Pi toëff és Ga ston Baty) kö -
zül legin kább a Baty -é hoz állt kö zel, aki ta gad ta, 
hogy a ren de zô felada ta a drá ma író (al ko tá sá nak) 
szol gá la ta vol na, és a théâtre in té gral esz mé nyé bôl 
kö vet ke zôen a szö veg nem is je len tett töb bet 
elôadá sai egyik össze te vô jé nél. Artaud per sze – A 
vér su gár Kup le ros nô jé hez ha son lóan, aki „be le ha -
rap az Is ten csuk ló já ba” (1993, 61) – hal lat lan ve -
he men ciá val tá mad ta a „teo lo gi kus”, a szer zô-te -
rem tô „gon do la tai, szán dé kai, el kép ze lé sei tar tal -
mát” rep re zen tá ló szín pad egész szer ke ze tét, ame -
lyet érin tet le nül ha gyott min den ko ráb bi szín há zi 
for ra da lom (Derrida 1994, 5). A rep re zen tá ció to -
ta li tá sa, a va ló ság ön ma gá ra zá ró dó szi mu lá ció ja 
el le né ben (pél dául Cra ig hez és Me jer hold hoz ha -
son lóan) olyan szín há zat fa vo ri zált, amely nem 
pusz tán il luszt rál egy dis kur zust, azaz „nem dí szí -
ti a szö ve get, a ver bá lis szö ve tet, a lo goszt” (Uo. 6). 
Nem rep re zen tál egy ön ma gán kí vü li (más hol és 
idô ben elôt te lé vô) je len lé tet, ha nem „olyan ta pasz -
ta la tot” kí nál, „amely lét re hoz za sa ját te rét”, és ezt 
„sem mi lyen be széd nem tud[ja] össze sû rí te ni vagy 
megér te ni” (Uo. 7). 

Artaud per sze – túl len dül ve ko ra más, szin tén 
az imi tá ció dest ruk ció ját cél zó tö rek vé sein – en nél 
to vább is lé pett, a tel jes pre zen cia ideá ja fe lé, írá -
sai ban mégis ki mu tat ha tó egy jól kö rül ha tá rol ha -
tóan avant gárd szín ház fel fo gás, ame lyet a fo ko zott 
ér ték vesz tés tu da ta táp lált. A mû vé szet és er kölcs 
sem mi vé mál ló ér té kei nek (Vö. Artaud 1985, 50), 
a min den eresz té ké ben re cse gô-ro po gó, om la ni ké -
szü lô élet nek (Uo. 65) az ér ze te – a rá juk tett uta -
lá sok Artaud szá mos írá sá nak el sô pa rag ra fu sát for -

mál ják – hív ta elô an nak vá gyát, hogy „össz han got 
te remt[sen] a szín ház fo gal ma és ko runk legége -
tôbb sors kér dé sei kö zött” (Uo. 53). Ha son lóan 
Brecht hez, aki ez idô tájt szin tén a kor ral „adek vát” 
dra ma ti kus és szín há zi for ma mi ben lé tét firtat ta, 
Artaud sem vél te összeegyez tet he tô nek az el sô vi -
lág há bo rút kö ve tô év ti zed (el sô sor ban szel le mi) vi -
szo nyai val a jó fél év szá za dos múlt ra vissza te kin tô 
rea lis ta-na tu ra lis ta ten den ciá kat, és mind az esz -
köz hasz ná lat, mind a ta pasz ta la ti ság te kin te té ben 
„len tebb” kí vánt ná luk men ni, lat ra vet ve „mé lyebb 
éle tünk egy sze le tét” (Uo. 49). A da ra bok elôadá -
sa he lyett pro po nált cél – „hogy ki ve tít sük az anyagi 
va ló ság ba mind azt, ami a szel lem el du gott, sö tét 
zu gai ban rej tô zik” (Uo. 51) – a szín ház iro da lom -
ta la ní tá sá nak ek kor már köz ke le tû el gon do lá sá ból 
fa kadt: fel sza ba dí ta ni az elôadást a „drá ma író nak 
is ne ve zett kí gyó em ber-fé le sé gek” ural ma alól 
(Uo. 103). Mindez per sze nem a dra ma ti kus szöveg 
szám ûzé sét je len tet te, csu pán „a szó ki zá ró la gos 
dik ta tú rá já nak” meg dön té sét (Uo. 98–99), ahogy 
a klasszi ku sok kal szem be ni – az Elég a re mek mû -
vek bôl! (1933) kö ve te lé sé hez ve ze tô – elé ge det len -
ség sem a ve lük va ló tel jes le szá mo lást, ha nem mai 
ha té kony sá guk kér dô re vo ná sát. A re mek mû vek fô 
prob lé má ja a rög zült ség, „még pe dig olyan for mák -
ban, ame lyek nem fe lel nek meg a mai idôk igé nyei -
nek” (Uo. 134), azaz „a dik ció, a gesz tu sok, a szín -
pa di rit mus” be lé jük írt „köz vet le nül em be ri és cse -
lek vô ér té ké nek” (Uo. 167 – kieme lés tô lem) sza -
vak ká szi lár du lá sa. Ezért „Shakes peare és mi 
kö zénk egy faj ta tes ti hi dat kell beik tat ni” (Artaud 
1999, 228): a klasszi kus szö ve gé nek (an nak vélt 
ér tel mé nek, ér tel mez he tô sé gé nek) ve zér lô sze re pét 
csök ken te ni, s in kább a fizi ká lis megér tést ser ken -
te ni, ame lyet Artaud sze rint nem le het je len tés sé 
pá rol ni, ezért a moz gás ban nem „va la mi fé le lát ha -
tat lan vagy tit kos nyelv lát ha tó rend sze re ke re sen -
dô” (1985, 51). A klasszi ku so kat a cse lek vés ér té -
ké vel bí ró szín ház hoz iga zí tó elôadás „pszi cho ló -
giai alap ja pe dig az, hogy egy lá tott és el ménk ben 
kép sze rûen re konst ruált gesz tus egyen ér té kû a 
meg tett gesz tus sal” (1999, 306). „Az éle tün ket 
játsszuk el a szín pa don” (1985, 49) ma xi má ja te -
hát ko ránt sem az „ér zé ki csa ló dás ra”, nem a tet te -
tés re/mí me lés re vo nat koz tat ja az el ját szást, a fennál -
ló szín ház zal va ló sza kí tás pe dig el sô lé pés ben 
„a ha mis dísz let és jel mez”, vagyis az után zó, szem -
fény vesz tô kör nye zet és „az üres ágá lás” (Uo. 48), 
vagyis a já ték mes ter kélt sé ge és me ster sé ges sé ge 
eluta sí tá sa ré vén tör té nik. A szce no gráfia va lós sá 
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té te lé nek sür ge té se (Uo. 60) ab ból az – Ap pi á ig 
vissza ve zet he tô – felis me rés bôl szár ma zik, hogy 
„a szín pad olyan konk rét fi zi kai tér, amely meg kö -
ve te li, hogy be tölt sék, és a ma ga konk rét nyel vén 
szó lal tas sák meg” (Uo. 96). A kor szak más ki ma -
gas ló szín há zi al ko tói hoz ha son lóan Artaud is kiala -
kí tot ta „a tér új faj ta fel fo gá sát”, amely – fel té te lez -
he tôen az 1920–30-as évek for du ló ján Ber lin ben, 
a kor társ né met és orosz tö rek vé sek kel együtt 
megis mert – Gro pi us to tá lis szín há zá ra ha jaz va nem 
sze pa rál ja el a né zô ket és a ját szó kat, s „min den le -
het sé ges szin ten, mély ség ben és ma gas ság ban 
egyaránt hiány ta la nul” be töl ti a te ret (Uo. 184). Azt 
kor ri gá lan dó, hogy Nyu ga ton „hát tér be szo rul 
mind az, ami iga zán szín há zi, vagyis mind az, ami 
nem a szó be li ség nek […] en ge del mes ke dik” (Uo. 
95), a pan to mim tôl a bá bu kig éppúgy fel hasz nál -
ja a leg kü lön fé lébb esz kö zö ket, mint a Mo holy-
Nagy Lász ló ál tal a tör té nel mi szín ház zal szem be -
sze ge zett to tá lis szín ház. Egy „tisz tán szce ni kai ki -
fe je zés mód fej lesz té si le he tô sé gein ala pu ló szín ház 
fo gal ma” (Artaud 1999, 234) csakúgy, mint Craig -
et, Ar taud-t is a ren de zés kieme lé sé re ösz tö kél te, 
amely „sok kal in kább ki me rí ti a szín ház fo gal mát, 
mint az írott és el mon dott szín da rab” (1985, 99). 
Sôt a mi se en scène-t azo no sí tot ta a szín ház ön ál ló 
nyel vé vel (Uo. 127), és al kal ma zá sát a szer zô és 
ren de zô dua li tá sát felol dó „egyet len Al ko tó” (Uo. 
152) ha tás kö ré be utal ta. A Pla tón nal kez dô dô eu -
ró pai me tafi zi ka tra dí ció já hoz Derrida sze rint csat -
la ko zó Artaud – aki még a nagy ra be csült Je an-
 Louis Bar rault- val is azért uta sí tot ta el 1935-ben a 
koo pe rá ciót, mert nem akar ta, hogy egy elôadás -
ban „akár csak egyet len szem vil la nás is le gyen”, 
amely nem az övé (2004, 651) – te hát nem a drá -
mát a szín pad ra for dí tó/adap tá ló mes ter em ber ként 
fog ta fel a ren de zôt, ha nem „af fé le de mi ur gosz ként” 
(1985, 174). Mindez per sze reak ció volt ar ra a 
fruszt rá ció ra, ame lyet legel sô, a drá ma író Ro ger 
Vitrac- kal és az iro dal mi lap szer kesz tô Ro bert Aron -
nal kö zö sen jegy zett szín há zi vál lal ko zá sa oko zott.  

Az 1926–1930 kö zött lé te zô ként ke zelt, de be -
mu ta tó kat csak 1927–1929 kö zött tar tó Alf red Jarry 
Szín ház mû kö dés- és elôadás mód ját te kint ve az in -
téz mé nye sült pol gá ri il lú zió szín ház el len té te kí vánt 
len ni, s min den ak ció ja a dra ma ti kus szö veg tisz -
te le té nek, a pro duk ció egy sé gé nek és a va ló ság szi -
mu lá lá sá nak ta ga dá sát cé loz ta. A szín ház 1926-os 
kiált vá nyá ban Artaud a rend ôri raz zia me ta fo rá já -
val ír ta le az esz mé nyi elôadást, amely – Brecht nek 
az ut cai je le net rôl adott, a szem lél te tést kiemelô 

elem zé sé tôl hom lokegye nest el té rôen – ma gá val az 
ese ménnyel, an nak meg rá zó lát vá nyá val akar ja 
konf ron tál ni né zô jét, egy „hús-vér va ló ság” meg ta -
pasz ta lá sát kí nál va szá má ra (Uo. 47). No ha a vál -
lal ko zás még ko ránt sem olyan el vek men tén szer -
ve zô dött, mint ame lyek ké sôbb a Ke gyet len ség 
Szín há zát meg ha tá roz ták, an nak ideá ja már meg -
je lent azon kö ve te lés kér lel he tet len sé gé ben, hogy 
„va ló sá got hoz zunk lét re, és egy so sem lá tott vi lág 
tör jön be a szín pad ra. A szín ház nak az a dol ga, 
hogy ezt a ti sza vi rág-é le tû, de igaz, ezt a már-már 
va ló di vi lá got el hoz za ne künk. Vagy ez lesz be lôle, 
vagy ha nem, hát meg le szünk szín ház nél kül is.” 
(Uo. 48) A meg va ló sí tás azon ban messze el ma radt 
et tôl – ahogy Artaud egyik konk rét ter ve sem kö -
ze lí tet te meg az írá sai ban és a kü lön bö zô be szá mo -
lók ta nú sá ga sze rint a sze mé lyi sé gé ben rej lô ki vé -
te les (vonz)erôt –, és szûk kö rû bot rá nyok so ro za -
tá vá vál toz tat ta az Alf red Jar ry Szín ház pro duk cióit. 
Amely nem úgy te vé keny ke dett, mint a ke res ke -
del mi szín há zak, de még csak úgy sem, mint a 
Théâtre Li bre: há rom év le for gá sa alatt mindössze 
négy be mu ta tót, il let ve azok ból még négy elôadást 
tar tott al ka lom sze rûen. Tár su lat nél kül, min den 
be mu ta tó hoz más szí né sze ket fel kér ve és ter me ket 
bé rel ve, szû kös anya gi le he tô sé gek kö ze pet te volt 
kény te len mû köd ni, s be kel lett ér nie a rész pró bák 
mi ni má lis szá má val, il let ve egy jel me zes össz pró -
bá val, bár az utol só be mu ta tó ese té ben már ar ra 
sem nyílt le he tô ség. A (je len eset ben kény sze rû) 
spon ta nei tás a da dais ták ak cióit idéz te, s no ha az 
imp ro vi zá lás a ha gyo má nyos dra ma tur giát szét fe -
szí tô erô ként je lent ke zett, ön ma gá ban nem volt cél, 
hi szen a ren de zô ként tény ke dô Artaud in kább a 
ha tá sok pon tos ki kal ku lá lá sát tar tot ta (vol na) szem 
elôtt. Egyik szí né szé nek visszaem lé ke zé se sze rint 
Artaud „na gyon gon do san igye ke zett fi xál ni” mind -
azt, amit „a tu dat alat ti ja sú gott ne ki”, és „a bel sô 
uta zá sa fel tárt elôt te” (Idé zi: Innes 1993, 64), nem 
bíz ván a vé let len re a he lyén va ló nak vélt ki fe je zés -
for mák meg ta lá lá sát. A tu dat alat ti fölér té ke lé se a 
szür rea liz mus erô tel jes be fo lyá sát tet te lát ha tó vá az 
Alf red Jar ry Szín ház elôadá sai ban – Artaud ek kor 
még csu pán a moz ga lom kép vi se lôi tôl tá vo lo dott 
el –, ame lye ket az álom és a hal lu ci ná ció nyo mán 
igye kez tek meg szer vez ni, el vég re nem csak a né zô 
„gon dol ko dá sa, ha nem az ér zé kei és a tes te is a tét” 
(Uo. 49). A nyu ga ti kul tú rá ban fe ti si zált tu da tos -
ság gal a lé lek mély ré te gét, a lo gi ká val pe dig az ir -
ra cio na li tást ál lí tot ták szem be, ame lyet Artaud 
szisz te ma ti ku san kiak ná zan dó nak vélt, ráadá sul 
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Freud tól el té rôen az ál mot túl vit te a sze mé lyes ség 
ha tá rán: nem in di vi duá lis nak, és nem meg fej tés re 
vá ró nak fog ta fel. (Amint ro de zi el zá rá sa ide jén or -
vo sá nak ír ja, nem is mer te ugyan a pszi cho ana lí zis 
pá pái nak írá sait, ám ezt kom pen zál ta a kö zép ko ri 
zsi dó misz ti ku sok írá sai ból megis mert Kab ba la. Vö. 
Ha y man 1977, 80.) A tu dat alat ti tól va ló el tá vo lodás 
csak az 1920-as évek leg vé gé re tör tént meg, hogy 
a fi zi kai va ló ság im már ne mu tat has son túl ön ma -
gán egy má sik di men zió fe lé – és a szim bo li kus ság -
tól ir tó zó Artaud ál tal leg gyak rab ban hasz nált jelzô 
ezt kö ve tôen a con cret le gyen –, ha nem sa ját mély -
sé geit tár ja fel vég le tes erô vel. 

Jól le het az Alf red Jar ry Szín ház több be mu ta tót 
is hir de tett az 1926–1927-es évad ra – egy tôl egyig 
dra ma ti kus szö ve gek szín re vi te lét, köz tük Jar ry két 
da rab ját, Artaud A vér su gár és Cy ril To ur neur 
A bosszú ál ló tra gé diá ja cí mû Ja kab-ko ri mû vét –, 
csu pán egyet len elôadás va ló sult meg 1927 jú niu -
sá ban, ame lyet a kö vet ke zô na pon megis mé tel tek. 
A há rom egy fel vo ná sos ugyan egy kiált vány jel le -
gû, csak ter ve zett, de meg nem írt da rab he lyett ke -
rült szín re, mégis megerô sí tet te a szín há za la pí tók 
óha ját, hogy „el pusz tul jon az összes iro dal mi és 
mû vé sze ti fel fo gás, lé lek ta ni kon ven ció és moz gás -
kul tú ra” (Artaud 1985, 53). Artaud A koz más has, 
avagy a bo lond anya cí mû ze nés bo hó za ta, amely -
nek szce ná riu ma nem ma radt fenn, lá to más sze rû 
ké pek so ro za tát kí nál ta a pan to mim ele mei nek ak -
tív al kal ma zá sá val, s a mi ni má lis szá mú ver bá lis 
meg nyi lat ko zás olyan he ves hang sú lyo zá sá val, hogy 
a mon dot tak nem csu pán ér tel met len né, de már-
már ért he tet len né is vál tak. A kon tex tu suk ból ki -
ra ga dott nak tûnt mon da tok és szó kap cso la tok az 
in ten zív moz gás olyan ka ta li zá to rai ként funk cio -
nál tak, mint az Ar taud- fé le han gosfilm-for ga tó -
köny vek ben a be széd ele mei, bár az elôadás nem 
a szín ház és a film egy más ra vo nat koz ta tá sá val kí -
sér le te zett, in kább ezek „el len té tét gú nyol ta ki” 
(Uo.), fô ként a hol ly woo di filmek fan tá zia vi lá gát 
meg tes te sí tô nô alak bi zarr vi sel ke dé sén ke resz tül. 
Az ero ti kát és a hu mort is kiak ná zó ren de zés az 
átvitt ér te lem aka rá sát tet te ne vet ség tár gyá vá, 
amennyi ben hal moz ta a kon ven cio ná lis szim bo li -
kus for má kat, ám a tör té né sek ér tel me zé sét el le he -
tet le ní tet te a kom bi ná ció juk ál tal. A min dent átható 
iró niát vé gül egy von ta tott te me té si me net te tôz te 
be – miu tán a Ki rály nô dur ván át lé pett fér je tetemén 
a fel szar va zott fér jek re tett csí pôs meg jegy zés sel –
, ame lyet pis lá ko ló gyer tyák fé nyé nél, ata visz ti kus 
ze né re lej tett tánc kí sért. Na gyobb si kert ara tott 

azon ban Vit rac tól A sze re lem rej tel mei, amely a szín -
pa di ak ciók lép ten-nyo mon meg döb ben tô jel le gét 
a tör té né sek hely szí nei nek szi mul tán meg je le ní té -
sé vel, to váb bá is mert po li ti ku sok nak (pél dául Mus -
so li ni vagy Lloyd Geor ge), sôt a da rab író já nak sze -
rep lô ként va ló megidé zé sé vel is fo koz ta. A két évvel 
ké sôb bi reflexió sze rint „a szín ház tör té ne té ben ek -
kor ját szot tak el el sô íz ben va ló sá gos ál mot a szín -
pa don” (Uo.), amely ki je len tés ben nem is annyi ra 
az álom, mint in kább an nak jel zô je hív ja fel magára 
a fi gyel met, fô ként an nak is me re té ben, hogy a szín -
pad ra va lós tár gya kat ál lí tot tak, de szo kat lan el ren -
de zés ben. Az el já rás jól mu tat ta a ren de zés azon 
cél ját, hogy ne abszt ra hál va, de for mál va vagy tor -
zít va – te hát a Bau haus jel le gû elôadás mód tól tá -
vol ke rül ve – je le nít se meg a dol go kat és a fi gurákat, 
de ne is egy az egy ben, ha nem a sze lek tív fölerô sí -
tés ál tal. Né mely kéz zel fog ha tó ele met vál to zat lanul 
hagy va, má so kat fel na gyít va (szin te rá juk zoom -
olva) olyan ha tást ér jen el, amely hal lu ci ná ció sze -
rû, mi köz ben (ki sebb-na gyobb for má ban ugyan, 
de) min den rész let va ló sá gos. (Strind berg Kí sér tet -
szo ná tá já hoz, amely vé gül nem ke rült be mu ta tás -
ra, Artaud sza ba don ál ló, há rom di men ziós há zak 
so rát kis sé meg tört pers pek tí vá ban lát ta tó dísz le -
tet kép zelt el, nem na tu ra lis ta hû ség gel, de rep re -
zen ta tív ka rak ter rel. Bi zo nyos ele mek, pél dául egy 
vi rág cse rép vagy szö kô kút el túl zá sa és e fó kusz -
pon tok meg vi lá gí tá sa ál tal azon ban a va ló sze rût -
len ség ér ze tét kí ván ta fel kel te ni, s olyan szür rea liz -
must te rem te ni, amely nem az anya gi vi lág tól el -
sza kadt ví ziók kal szol gál, ha nem új min tá ba ren -
de zi a „va ló ság” össze te vôit. Vö. Innes 1993, 73–74. 
A szín ház ne gye dik be mu ta tó ját, a Vik tor el sô fel -
vo ná sát megörö kí tô fény ké pen is posz ta mens mé -
re tû tor ta lát szik a to nett szé kek kel kör be vett ebéd -
lô asz ta lon, raj ta ki lenc szál temp lo mi gyer tyá val.) 
A rea lisz ti kust és a teát rá list üt köz te tô elôadás per -
sze az elôb bi ha lá lá val ért vé get, ami kor az egyik 
„né zôt” lö vés ér te a szín pad ról. A Vit rac da rab ját 
zá ró paj kos gyer me kies ség (a va ló já ban Ro bert 
Aront ta ka ró) Max Ro bur Gó lya pa pa cí mû da rabjá -
ban, Gu il lau me Apol li nai re Tei re szi ász em lôi cí mû 
drá má já nak sa já tos átira tá ban kul mi nált, amely 
„elô re meg fon tolt szán dék kal egye dül a pro vo ká -
ció cél ját szol gál ta” (Uo.). 

Pro vo kál ni pró bált a má so dik, 1928 ja nuár já -
ban tar tott elôadás is, amely nek nyi tá nya ként le ve -
tí tet ték Vsze vo lod Pu dov kin Gor kij re gé nyé bôl ké -
szült, Az anya (1926) cí mû, Fran ciaor szág ban be -
til tott filmjét, „el sô sor ban a ben ne fog lalt gon do la -
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tok miatt, […] vé gül pe dig azért, hogy til ta koz zék 
a cen zú ra el len” (Uo. 54). A pol gá ri be ren dez ke -
dés el le ni pro tes tá lás – te hát nem a mar xiz mus pro -
pa gá lá sa – a ka to li kus szel le mi ség tôl át ha tott drá -
má kat író, épp Wa shing ton ban nagy kö vet ként fun -
gá ló Paul Clau del Dél for du ló cí mû drá má ja utol só 
fel vo ná sá nak szín re vi te lé ben foly ta tó dott. Ez a be -
mu ta tó nak a szer zô ál ta li eluta sí tá sát sem mi be vé -
ve azt a „tör vényt” ér vé nye sí tet te, hogy „a ki nyom -
ta tott mû min den kié” (Uo.). A ba rok kos ti rá dáit ki -
for ga tó, a lel ki küz del met ál sá gos non szensz ként 
le lep le zô elôadás a pa ró dia mo da li tá sá val tá mad ta 
a Clau delt párt fo go ló tár sa dal mat. A szán dé kot nem 
is sej tô, és az elôadás meg za va rá sá ra ér ke zô szür -
rea lis ták emiatt eláll tak a rend bon tás tól, miu tán 
Artaud egy spon tán be szó lás ban „al jas áru ló nak” 
bé lye gez te a szer zôt. A gesz tus szín há zi jel le get – 
esz té ti kai ér té kek te rem té se he lyett va la mi nek a de -
monst rá lá sát – még in kább ki dom bo rí tot ta az Álom -
já ték 1928 jú niu si be mu ta tó ja, ame lyet egy hét tel 
ké sôbb megis mé tel tek, s amely ben Artaud a Teo -
ló gia sze re pét ját szot ta. A ren de zés meg le pô mó -
don je le ní tet te meg az ál mot, amennyi ben a sej te -
tés rôl, a ho má lyos ság ról, az at mosz fé ri kus sá gról a 
kéz zel fog ha tó ság ra he lyez te a hang súlyt, s üres, fe -
ke te ku lissza szín pa don, a rá ve tü lô ké pek nek he -
lyet adó fe hér vá szon elôtt ját szat ta a tör té né se ket, 
jó for mán csak két, a menny be me ne tel hez hasz nált, 
az el vont sá got a szó sze rin ti ség gel konf ron tá ló lét -
ra tár sa sá gá ban. A szín re vi tel ko pár sá ga, az ar co -
kat bo rí tó fe hér fes ték és a szí né szi esz kö zök vissza -
fo gá sa per sze még nem adott vol na okot a bot rány -
ra, ám az ezút tal is fel tûnt szür rea lis ták be kia bá lá -
sait hall va Artaud kény te len volt az elôadást 
fél be sza kít va ki nyi lat koz tat ni: „Strind berg ugyan -
olyan lá za dó, mint Jar ry, Laut ré a mont, Bre ton vagy 
jó ma gam. Ezt a da ra bot azért mu tat juk be, mert 
oká dás Strind berg ha zá ja, min den ha za, min den 
tár sa da lom el len!” (Uo. 256–257) No ha e meg jegy -
zés sel Artaud a szür rea lis ták ol da lá ra állt, és a né -
zô té ren ülô pá ri zsi svéd ko ló nia mintegy más fél -
száz tag ja azon nal ki vo nult, jó hét ezer frank de fi -
ci tet hagy va hát ra, Bre ton mégis meg til tot ta a máso -
dik elôadást. Mi vel Artaud és tár sai fi gyel men kí vül 
hagy ták a til tást, a szür rea lis ták újabb bot rányt kel -
tet tek, amely nek im már a rend ôr ség ve tett vé get, 
so ka kat (köz tük Bre tont is) le tar tóz tat va, per sze 
még így is csak meg mo so lyog ta tóan szo lid – igaz, 
nem szán dé kolt – ver zió já val szol gál va a szín ház 
kiált vá nyá ban leírt rend ôri ak ció nak. „Hús ba vá gó 
já ték” (Uo. 49) he lyett hab zó, bár a blôd li ne ve tés -

re fa kasz tó ere je miatt – pél dául a nôi fô sze rep lô -
nek min den meg szó la lá sát szel len té se kí sér te – jó -
részt ha tás ta lan ná tett, a pol gá ri ér té kek kel szem -
be ni gyû lö let for mál ta a Vik tor, avagy a gyer mek -
ura lom 1928 de cem be ri elôadá sát, ame lyet még két -
szer ját szot tak. Vit rac da rab ja a „csa lá dot vet te 
cél ba, an nak is a kö vet ke zô fô jel lem vo ná sait: a há -
zas ság tö rést, a vér fer tô zést, az anyag cse rét mint fô 
be széd té mát, a fe ne ket len dü höt, a szür rea lis ta köl -
té sze tet, a ha zafi sá got, az ôrü le tet, a szé gyent és a 
ha lált” (Uo. 54), a ren de zés pe dig mindezt meg tol -
dot ta az il lú zió szín ház ku kucs ká ló jel le gé vel. 
A prosz cé nium fö lött ugyanis üres ke re tek lóg tak, 
vir tuá lis „ne gye dik fa lat” for máz va, ezál tal pe dig 
egy ter mé sze tes nek vett, de va ló já ban mes ter sé ges 
kon ven ciót tu da to sít va, és szin te szó sze rint a 
voyeur po zí ció já ba kény sze rít ve a né zô ket. A va lós 
(nem fes tett) ele mek per sze túl sá go san is va lós nak 
ha tot tak, hi szen ki sza kí tás ra ke rül tek a kon tex tu -
suk ból, mint pél dául a Brecht-fé le A ne ve lô elôadá -
sá ban az egyes épü let ré szek, de at tól el té rôen itt a 
fi gye lem elô te ré be to lul tak. Jól le het az Alf red Jarry 
Szín ház utol só be mu ta tó ja éppúgy megírt, be fe je -
zett dra ma ti kus szö ve gen ala pult, mint a töb bi, 
Artaud a tex tust ön ma gá ban „sze gé nyes nek” tar -
tot ta, ezért szük sé ges nek vél te, hogy „fel ci co -
máz[za] kiál tá sok kal és gri ma szok kal, ame lyek nek 
ter mé sze te sen van ér tel mük, csak nem a disz nók -
nak” (2004, 282). A szö veg „ér tel mét” te hát Artaud 
el vá laszt ha tat lan nak tar tot ta az elôadás tól, amely -
nek szá ma nem tu dott úgy meg sok szo ro zód ni, 
mint az 1930 ele jén köz zé tett, Az Alf red Jar ry Szín -
ház és osz tály ré sze: a köz el len szenv cí mû röp ira tot 
il luszt rá ló ki lenc fo tó mon tá zson lát ha tó fi gu rák, 
akik egy üres do boz bel se jé re em lé kez te tô hát tér 
elôtt, mí ves szék lá bat idé zô ke ret ben az egy más sal 
szem be ni bru ta li tás kü lön fé le for máit lát tat ták. 
A né hol össze ment nek tû nô, itt-ott fe jü ket, lá bu -
kat vesz tett vagy épp nya kuk ra te kert kö té len von -
szolt ala kok iro ni kus reflexi ó ját kí nál ták a vál lal -
ko zás ban részt ve vôk együtt mû kö dé sé nek, a szín -
há zat élet ben tar ta ni igyek vô, tény le ge sen azon ban 
in kább le zá ró bro sú ra pe dig is mét csak a ko rai 
avant gárd ak ciók hoz kö ze lí tett, vég képp enig ma -
ti kus sá té ve azon „lé lek ta ni meg ren dü lés” mi ben lé -
tét, „amely a szív leg tit ko sabb moz ga tó ru gó it mez -
te le ní ti le” (Uo. 52). 

Az 1926-os kiált vány ban dek la rált cél te hát az 
Alf red Jar ry Szín ház fennál lá sá nak pár éve alatt 
mind vé gig ma gas röp tû gon do lat, meg va ló sí tá sá nak 
mód ja pe dig fel de rí tet len ma radt, amely csak fo -
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koz ta Artaud kiáb rán du lá sát a szín ház ból, bár új 
le he tô sé get vil lan tott fel elôt te az 1931 jú liu sá ban, 
a pá ri zsi gyar ma ti kiál lí tá son lá tott Ba li- szi ge ti tán -
co sok elôadá sa. Jól le het Artaud már 1922-ben lá -
tott ke let rôl ér ke zett tán co so kat, konk ré tan kam -
bo dzsaia kat a Marseille-i gyar ma ti kiál lí tá son, azok 
ak kor elenyé szô ha tást tet tek rá, ezek vi szont olyat, 
amely éle te vé géig meg ma radt, és a „cse lek vô ter -
mé szet fö löt ti” (Uo. 103) szín há zá nak kép ze tét táp -
lál ta. (1947-ben még le ve let is akart ír ni a ba li né -
zek nek, amely rôl a 246. jegy zet fü ze té ben fenn ma -
radt szö veg tö re dé kek ta nús kod nak.) A re ve lá ció 
an nak volt kö szön he tô, hogy Artaud az elôadás ban 
felis mer ni vél te mind azt, amit az Alf red Jar ry Szín -
ház – te hát nem csak a pro duk ciói – elér ni kí vánt, 
ráadá sul az adek vát esz kö zök kel együtt. A Ba li- szi -
ge ti szín ház ról szó ló írá sa, pon to sab ban an nak el sô 
fe le, a kiegé szí tô be kez dé sek egy más ra tor ló dó hal -
ma za nél kül, 1931 ok tó be ré ben meg is je lent, és a 
leg ko ráb bi szö veg lett ké sôbb össze gyûj tött szín -
há zi írá sai kö zött, amely a Ke gyet len ség Szín há za -
ként a köz tu dat ba ke rült gon do lat kört ins pi rál ta, s 
a lo gosz ra és a rep re zen tá ció ra ha gyat ko zás sal szem -
be ni el lenál lás stra té giá já nak fel tá rá sá ra irá nyult. 
A ga me lán ze ne kar kí sér te pro duk ció, amely ben 
Ba li sok fé le tánc for má ja kö zül (a la pok ban meg je -
lent fo tók alap ján) le gong és (Artaud írá sai alap ján) 
ba rong is sze re pel he tett, tánc elôadás lé vén re du kál -
ta a szó be li meg nyi lat ko zást, és kiemel te a moz -
gást, amely Ar taud-t a „gesz tu sok me tafi zi ká ját” 
meg va ló sí tó (Uo. 114), ezál tal a szó ha tal mát és a 
ráépü lô vi lág rend egé szét meg rop pan tó szín ház el -
gon do lá sá ra mo ti vál ta. Amint azon ban Grotowski 
rá vi lá gí tott, Artaud „rend kí vül szug gesz tív és fan -
tá zia dús leírá sa va ló já ban egyet len nagy fél reér tés” 
volt, mert a fi zi kán tú li erô ket idé zô gesz tu sok nak 
lát ta „az elôadás ama té nye zôit, ame lyek egé szen 
más, sok kal egy sze rûbb, […] ele mi szin ten mû -
köd tek. Ami Artaud szá má ra »ti tok za tos« és »koz -
mi kus« volt, a Ba li szín ház ban egy sze rûen konk -
rét je len tés sel ren del ke zett, konk rét szín há zi ki fe -
je zés volt.” (Grotowski 1999, 42) Azaz egy bi zo -
nyos do log ki fe je zé se, ame lyet Ba li la ko sai tud tak, 
hi szen tán caik „nyel vét” a je lek nek a tán co sok és 
né zôik ál tal is is mert „ábé cé je” al kot ta. (Artaud 
több ször hasz nál ja a si gne szót, de nem an nak tu -
do má nyát an ti ci pál va, sok kal in kább a hie rog li fák, 
ideo- és pik tog ram mák szi no ni má ja ként ér tett je -
lek me tafi zi kát pro po nál va.) Bár mennyi re gyû löl -
te Artaud az eu ró pai szín há zat/kul tú rát, eu ró pai 
né zô ként nem is mer te e „nyel vet”, és misz tifi kál ta 

a Ba li- szi ge ti elôadást, mert lá to más sze rû nek, ön -
kén te len nek vél te azo kat a moz du la to kat, ame lyek 
ko ránt sem vol tak azok. Artaud per sze nem a ke leti 
szín ház con na is seu re ként rea gált az elôadás ra, ha -
nem fo gé kony lai kus ként, s nem ar ról írt, amit látott, 
ha nem amit (ke le ti szín ház ként) lát ni akart (nem -
csak ke le ten). Azaz nem ér tel mez ni kí vánt egy ôsi 
szín há zat, ha nem újat te rem te ni, amely hez se gít -
sé gül hív ta mind azt, ami meg vi lá go so dás sze rûen 
ha tott rá, el vég re a Ba li- szi ge ti szín ház olyan volt 
szá má ra, mint „lát nok nak az üveg go lyó”: „elô hí vott 
be lô le egy egé szen más, po ten ciá lis elôadást, ami 
ott szunnyadt ben ne” (Uo.). Artaud pe dig olyan 
szín há zat vélt lát ni, amely éle tet te remt, és nem utá -
noz, ezt pe dig „fö lös le ges […] va la mi lyen lo gi kai, 
ér te ke zô nyelv re le for dí ta ni” (1985, 112). E vé leke -
dé se miatt nem is ad ta szisz te ma ti kus leírá sát az 
elôadás nak – úgy hogy az ol va só nem tud ja meg, 
mit lá tott, csak azt, hogy mit lá tott be le –, csu pán 
meg ka pó ere jû jel leg ze tes sé ge ket emelt ki be lô le. 
Pél dául egy uj jat, amellyel egy szó ló tán cos a hom -
lo ka kö ze pé re bök, hogy ab ban fel fe dez ze a „har -
ma dik” (Uo. 121) vagy „kük lopsz-sze met”, mintegy 
„a szel lem bel sô sze mét” (Uo. 124), ame lyet máshol 
„az in diai me tafi zi ká ban a to boz mi riggyel” össze -
füg gés be ho zott pont tal, sôt a Co mé die Françai se-
 ben lá tott szí nész, Edu ard De Max egyik moz du la -
tá val kap csolt össze (Artaud 1999, 262). Az „élô és 
moz gó hie rog li fák nak” (Artaud 1985, 119), az 
„élet re kelt bá bok nak” „az el sza ba dult tu dat alat ti 
ön moz gá sá nak rit mu sát kö ve tô” (Uo. 112) tán cát 
pe dig olyan ké pek be sû rí tet te, ame lyek rend re túl -
men nek az em be ri di men zió ján, s en nek oka az, 
hogy a fel lé pôk el tán col ják a tán cot, mint ôseik év -
szá za dok óta min dig, de úgy, mint ha a tánc mozgat -
ná a tes tü ket. Az eb ben rej lô misz ti kum ér ze te veze -
tett ah hoz a kö vet kez te tés hez, hogy a Ba li- szi ge ti 
szín ház ban „a ren de zô dia dal mas ko dik: te rem -
tôere je el söp ri a sza va kat” (Uo. 111), még sem ô az 
elô adás ere dô je, mert az erôk nem be lô le fa kad nak, 
de sá mán mód já ra se gít el sza ba dí ta ni ôket. Emiatt 
vál ha tott a kon tex tu sá ból ki sza kí tott, az eg zo ti kus 
in ger kel tés cél já val szer ve zett ven dég sze rep lés, ame -
lyet a ke vés re cen zens egyi ke sem emelt ki túlsá -
 go san, Artaud szá má ra olyan ná, amely „egy szeriben 
ere de ti for má já ba he lyez te vissza a szín há zat, meg -
 mu tat ta, mi az ön ál ló és tisz ta szín ját szás” (Uo.). 

A Ke gyet len ség Szín há zá nak per sze csak egyik 
for rá sát je len tet te a tá vol-ke le ti szín ját szás. A fi lo -
zófiai és val lá si hi po té zi sek kel te lí tett, el lent mon -
dá sok tól sem men tes gon do lat kör éppúgy me rí tett 
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a kor társ kul tú ra kri ti ká ból, mint (töb bek kö zött) a 
te rem té si mí to szok ból, a gnosz ti kus ta ní tás ból, az 
ani mi sta hit bôl, az al kí miá ból, a má giá ból. Alap ját 
pe dig an nak a for ra da lom nak az el kép ze lé se ad ta, 
ame lyet Artaud nem a tár sa dal mi, ha nem az egyé -
ni lé te zés szint jé re ve tí tett, mert az em be ri prob lé -
mák gyö ke rét a szo ciá lis be ren dez ke dés visszás sá -
gai nál mé lyeb ben rej lô nek lát ta: no ha az Alf red Jarry 
Szín ház foly vást a fennál ló ren det tá mad ta, va ló já -
ban a né zôk „tel jes lé tét” kí ván ta meg szó lí ta ni (Uo. 
49). E me tafi zi kai lá za dás nagy részt az élet re „a re -
ne szánsz ál tal rá ha gyott ha mis ideák” (Artaud 1999, 
218) el len irá nyult vol na, ame lyek kö zül Artaud a 
„lo go cent riz must, a ra cio na liz must és az in di vi dua -
liz must emel[te] ki” (Fis cher- Lich te 2001, 592). 
A nyu ga ti kul tú ra e há rom bé ní tó té nye zô jé tôl egy -
faj ta „ere det mí tosz” kiala kí tá sa ré vén, a be széd és 
a csönd, az ér te lem és az ôrü let, az egyén és a közös -
ség dia lek ti ká ja mö gé ha tol va pró bált meg sza ba -
dul ni, s a szín há zat vissza akar ta ve zet ni a pre-
 lo gi kus, pre- ra ci o ná lis, pre -in di vi du a lisz ti kus alap -
jai hoz. Artaud szá má ra e fiktív ere de tet a rí tus és a 
má gia, azaz – ha az eu ró pai kul túr kör ben ma ra -
dunk – a gö rög po lisz de mo krá ci á ban in téz mé -
nyesült szín ház elôt ti te vé keny sé gek je len tet ték, 
elvég re „az iga zi szín ház Aisz khü losz elôtt volt, / 
Aisz  khü losz nál / már be ta go zó dott, be le halt egy ál -
lí tó lag me se sze rû va ló ság ba” (2004, 1519). A szín -
há zi és a kul tu rá lis re form igé nyét te hát szo ro san 
össze kap csol ta, fô leg azon vé le lem fé nyé ben, hogy 
a kul tú ra fo gal mát Eu ró pá ban el sza kí tot ták az élet -
tôl, és pan teon ná ala cso nyí tot ták, amely nek ered -
mé nye: „a kul tú ra bál vány imá dá sa, mint ahogy a 
bál vány imá dó val lá sok is pan teon ba zár ják is te nei -
ket” (1985, 68). Artaud a kul tú ra eu ró pai fel fo gá -
sá ban csu pán a tár sa da lom azon szûk sze le té nek 
vi lág lá tá sát, ér ték rend jét vél te fel sej le ni, amely épp 
azért, mert „van” kul tú rá ja, fen sôbb ren dû nek tart -
ja ma gát, és mi nél gyor sab ban vál to zik az élet, annál 
ve he men seb ben vé di azt, amely per sze így meg der -
med, holt tá vá lik. Ez zel sze gez te szem be azt a fel -
fo gást, amely a kul tú rát til ta ko zás nak te kin ti az el -
len, hogy „erô nek ere jé vel el zár ják a vi lág tól”, s úgy 
tün tes sék fel, mint ha „az egyik ol da lon áll na [ô], a 
má si kon pe dig az élet” (Uo.). Artaud te hát úgy 
értel mez te a kul tú rát, mint az ant ro po ló gu sok és 
szo cio ló gu sok az 1950-es évek után: „az élet fi nom 
átáram lá sa[ként] az em ber éber szer ve ze té be” 
(1999, 311), „az élet megér té sé nek és gya kor lá sá -
nak ki fi no mult esz kö ze ként” (1985, 68). S mi vel a 
nyu ga ti mû vé szet fel fo gás ban az erô és a szel lem 

szét vá lasz tá sát lát ta, amely „a szel le met ar ra kész -
te ti, hogy ön nön he vé nek szem lé lô je le gyen” (Uo. 
69), az iga zi kul tú rát, amely csu pa hév és erô, 
összeegyez tet he tet len nek vél te a mû vé szet tel. „A mi 
mû vé szet fel fo gá sunk élet te len és szenv te len. Az iga -
zi kul tú rá ké má gi kus, szi la jul ön zô, vagyis szen ve -
dé lyes.” (Uo.) „Or ga ni kus kul tú rá ban”, amely „csak 
a tér ben ta nul ha tó meg”, mert „a négy ég táj fe lé 
néz” (1999, 221), nincs is szük ség a mû vé szet auto -
nóm szfé rá já ra, hi szen az élet egé szét átitat ja, s nem 
szo rul írás be li ség re az, ami Eu ró pá ban el szi ge te lô -
dik. Az it te ni meg kö vült kul tú ra fel fo gás ki szik -
kaszt ja még a szín há zat is, mert egyet len nyelv re 
kor lá toz za azt, ami „min den nyel vet fel hasz nál” 
(1985, 70–71), de ha a szín há zat új ra az zá tesszük, 
ami az au ten ti kus kul tú rák ban, ak kor az lesz, ami -
nek len nie kell: „vér be li má gi kus mû ve let” (Uo. 
52).  

E nagy sza bá sú vál lal ko zás el sô etap ja lett vol na 
a szín ház már em lí tett iro da lom ta la ní tá sa, amely 
legalább annyi ra az avant gárd tö rek vé sek el le né -
ben, mint azok kal össz hang ban ke rült el gon do lás -
ra, hi szen a szín ház jó há rom év ti zed del ko ráb ban, 
Ge org Fuchs ál tal meg hir de tett „új ra te at ra li zá lá sát” 
Artaud „ször nyû sé ges új kiál tás ként” ér tel mez te 
(1999, 226), mond ván „mi eu ró paiak a csö mö rig 
jól lak tunk már a Gor don Cra ig- fé le sti li zá ció val” 
(Uo. 293). Ehe lyett a szín ház nak az élet hez, sôt az 
élet be va ló vissza ve ze té sét szor gal maz ta, de nem a 
na tu ra liz mus nyo mán ha lad va, ha nem misz ti kus-
 me tafi zi kus ér te lem ben: „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” (1985, 71). Artaud kü lön vá lasz tot ta a lét és az 
élet fo gal mait, hi szen „a re-p re zen tá ló is mét lés má -
sik ne ve: a Lét. […] a Lét az örök is mét lés kulcs -
sza va, Is ten és a Ha lál gyô zel me az Élet Fe lett” 
(Derrida 1994, 11–12). El len ben az élet egy sze ri 
és megis mé tel he tet len, a Nietz sche ál tal fikci o nált, 
a prin ci pi um in di vi du a ti o nis ál tal ge ne rált min den -
fé le megosz tott sá got fölemész tô dio nü szo szi erô -
vel pár hu zam ba ál lít ha tó fe no mén, amellyel a szín -
ház nak „egyen lô vé [kell] len ni. „Nem az egyé ni élet -
tel […], amely ben a JEL LE MEK dia dal mas kod nak, 
ha nem a fel sza ba dí tott élet tel, amely el söp ri az em -
be ri egye di sé get, és amely ben az em ber csu pán 
vissz fény” (Artaud 1985, 176). Artaud sze rint ez a 
meg je le ní tés kér dé sén túl ra ve zet, hi szen „ami kor 
azt mond juk: élet, nem a dol gok kül sô lát sza tá ra 
gon do lunk, ha nem ar ra a tö ré keny és le be gô mag -
ra, amely hez nem ve zet nek el for mák” (Uo. 71). 
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Sôt a kí sér le ti szín há zi tö rek vé sek le zá rá sa sar kall, 
amely miatt Artaud – nem sok kal azután, hogy Abel 
Gan ce Lu cre zia Bor gia (1935) cí mû filmjé ben Sa -
vo na ro la ként elemész tet te a tûz ha lál – épp an nak 
anak ro nisz ti kus sá gá ra fi gyel mez te tett, hogy „még 
min dig a for mák kal bí be lô dünk, ahe lyett hogy 
olya nok vol nánk, mint a lo bo gó mág lyán ke resz -
tet ve tô vér ta núk” (Uo. 72). A szín há zat a rend kí -
vü li spi ri tuá lis erô fe szí tés ként fel fo gott al kí miá hoz 
ha son lít va pe dig azon „Nagy Misz té rium” mi ben -
lé tét firtat ta, ahol az anyag és a szel lem nem kü -
lönül el, sôt „tö mör tes tet ölt a gon do lat” (Uo. 109). 
Olyan vegy tisz ta szín ház után ku ta tott te hát, amely 
nem csak sí rás ra vagy ne ve tés re fa kaszt, el gon dol -
kod tat vagy fel há bo rít, ha nem em bert és kul tú rát 
egyaránt átala kít, ezért me tafi zi kus, hi szen túl ve -
zet a szó, a pszi cho ló gia, a hét köz na pi élet (egy ben 
a fi zi ka szû kös le he tô sé gei nek) ha tá rán. El vég re, 
ahogy az al kí mia a ké mia, úgy a szín ház is „egy ve -
szé lyes és ti pi kus va ló ság” Ha son má sa (Uo. 106). 

Artaud 1938-ban, 400 pél dány ban meg je lent – 
egy elô szót, tíz esszét, hét le ve let és két jegy ze tet, 
te hát nem lo gi ku san össze füg gô gon do lat me ne tet, 
ha nem kü lön bö zô idô ben és cél ból ke let ke zett írá -
so kat tar tal ma zó – kö te te cí mé nek is A szín ház és 
Ha son má sát vá lasz tot ta, amely a fen tiek ér tel mé ben 
úgy ír ha tó kö rül, hogy a szín ház és az élet. Ez azon -
ban nem ket tôs ség re, vagyis a szín ház és egy Ha -
son más (Do ub le) je len ség di cho tó mi á já ra utal, ha -
nem fel nem old ha tó össze tar to zás ra. A „ha a szín -
ház Ha son má sa az élet nek, ak kor az élet is Ha son -
má sa az iga zi szín ház nak” ki az mu sa (Uo. 257) nem 
Os car Wilde bon mot- ját idé zi ar ról, hogy a ter mé -
szet nek kell utá noz nia a mû vé sze tet, nem for dít va, 
hi szen a szín ház nem azon a (min den na pi) éle ten 
kí vül he lyez ke dik el, amely nek „las sacs kán reny -
he, hiá ba va ló és édes kés má so la tá vá ala cso nyo dott” 
(Uo. 106). Sôt még csak nem is a dup li ká tu ma, pre -
cí zen tük rö zött vál to za ta, ha nem ben ne fog lal ta tik 
az élet ben: an nak ar che ti pi ku sabb, lé nye gibb, fe -
nye ge tôbb vo nat ko zá si alap ja. „Az a va ló ság, amely -
nek a szín ház a Ha son má sa nem em be ri, ha nem 
em ber te len, és az a ma ga er köl csei vel és jel le mé vel 
bi zony édes ke ve set szá mít ben ne.” (Uo.) A szín -
házi ak ti vi tás nak te hát az élet a Ha son má sa, az élet -
nek pe dig a pes tis és a ke gyet len ség, ame lyek azért 
le het nek az al kí mia mel lett a szín ház transzfigu rá -
ci ói, mert egye sí tik a fizi ká list és a spi ri tuá list. Sôt 
megelô le ge zik, hogy a me tafi zi kát „a bô rün kön át 
táp lál juk vissza a szel le münk be” (Uo. 158). A pes -
tist per sze nem a kö zép ko ri Eu ró pá ban öt ven millió 

ál do za tot sze dô Fe ke te Ha lál lal azo no sí tot ta Artaud, 
ha nem „szel le mi ter mé sze tû kór nak” tar tot ta 
(Uo. 80), amely sa já tos tu dat ál la pot ba ké pes jut -
tat ni az em bert, ezért „azt [akar ta] elér ni, hogy akár -
csak a pes tis, a szín pa di já ték is ön kí vü let le gyen, 
és ugyanúgy ter jed jen, mint a jár vány” (Uo. 85). 
Ön kí vü let be azon ban a né zô nek kell es nie – nem 
a szín pa di ala kot kell transz ban lé vô test té for mál -
ni, mint Cra ig gon dol ta –, hi szen a szín ház a né -
zôért lé te zik, nem az „ön ma gáért va ló mû vé szet” 
reny he és ha tás ta lan fo gal mát ér vé nye sí ti (Uo. 136). 
A szín ház vál ság ba so dor, sôt egy szer re ha lált és új -
já szü le tést idéz elô: el pusz tul ben ne az ér zel mei és 
tár sa dal mi kö tött sé gei ál tal meg nyo mo rí tott em ber, 
s meg te rem tô dik a nyu ga ti kul tú ra bé ní tó té nye -
zôi tôl meg sza ba dí tott „to tá lis em ber” (Uo. 183), aki 
„kiál tá sai val ké pes vissza tér ni a vi har ös vé nyei re”, 
még ha Eu ró pá nak már „csu pán köl té szet” is (1999, 
220). „Akár csak a pes tis, a szín ház is a rossz el jö -
ve te le, azok nak a sö tét erôk nek a dia da la, ame lye -
ket egy még ná luk is mé lyeb ben rej lô erô ad dig he -
vít, amíg ki nem ég nek.” (1985, 89) A szín ház te -
hát a meg tisz tí tás rí tu sát vég re hajt va, az em bert fog -
va tar tó dé mo no kat ki pur gál va vá lik má giá vá, s 
in kább az ör dög ûzés, mint sem a gyil ko lás/mé szár -
lás ér tel mé ben ke gyet len. 

A ke gyet len ség ki fe je zést Artaud 1932 legele jén 
kezd te hasz nál ni az ál ta la pro pa gált szín ház el ne -
ve zé sé re, s ez, il let ve a kö vet ke zô év so rán két olyan 
kiált ványt írt a Théâtre de la Cru au té be ha ran go zá -
sa cél já ból, ame lyek nem csu pán el ve ket han goz -
tat tak, mint az avant gárd ma ni fesz tu mok zö me, ha -
nem prog ra mot is kí nál tak. Ugyanak kor nem csak 
a szín ház csi ná lás egy bi zo nyos mód ját vá zol ták, ha -
nem egy eg zisz ten ciá lis alap ál lást is lát ha tó vá tettek, 
ha son lóan a so kat bí rált el ne ve zést fe sze ge tô le ve -
lei hez, ame lyek úgy kör vo na laz ták a ke gyet len ség 
fo gal mát, hogy ne le hes sen tár sí ta ni sem a vér rel, 
sem a sza diz mus sal. Kiemel ték be lô le azt a „felsôbb -
ren dû de ter mi niz mus[t], amely nek alá van vet ve maga 
a hó hér is, és szük ség ese tén ké szen kell áll nia rá, 
hogy ma ga is el szen ved je” (Uo. 162). El vég re „az 
élet me tafi zi kai szem szög bôl néz ve fel té te le zi a 
Rosszat is”, amely „tu da tos ság hoz és Gyöt re lemhez, 
tu da tos gyöt re lem hez ve zet” (Uo. 173–174). A ke -
gyet len ség te hát az élet sö tét, rossz, fáj dal mas ener -
giái nak sza bad áram lá sa, a te rem tô élet de ter mi niz -
mu sa, amely egy faj ta ne ga tív po ten ciált is in vol vál. 
A már em lí tett Nietz sche-fé le dio nü szo szi erô olyan 
(egy részt rom bo ló ha tá sú, más részt krea tív) tom -
bo lá sa, ame lyet nem tart kor dá ban az apol ló ni erô. 
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Már pe dig a nyu ga ti kul tú ra apol ló ni és „na gyon be -
teg” (1999, 218), mert el fojt ja a dio nü szo szit, s így 
aláás sa az em ber szel le mi egész sé gét. A szín ház ezt 
pró bál ja kor ri gál ni azál tal, hogy a dio nü szo szit jut -
tat ja ér vény re, és át ve ze ti a né zôn az élet sö tét erôit, 
majd meg tisz tít ja tô lük. Mindez „ka tar ti kus” ha tás -
sal bír, de (Arisz to te lé szen túl lép ve) nem meg nyug -
vást vagy lel ki egyen súlyt ad, ha nem a tel jes lé te -
zés le he tô sé gét. Artaud sze rint ki zá ró lag a szín ház 
te he ti le he tô vé a me tafi zi kus lé te zést az em ber szá -
má ra: azt, „hogy a szín ház a szó szo ros ér tel mé ben 
élet funk ció vá vál jon; olyan meg ha tá ro zott he lyû és 
olyan pon tos fo lya mat tá, mint a vér ke rin gé se az 
erek ben vagy pe dig az álom ké pek lát szó lag kao ti -
kus ki bon ta ko zá sa az agy ban” (1985, 150). Per sze 
a fél reér té sek tisz tá zá sa el le né re Artaud írá sai/mun -
kái le beg tet ték a ke gyet len sé get, be leért ve töb bek 
kö zött an nak Mar qu is de Sa de- fé le ví zió ját, a termé -
szet dar wi niz mu sát, a tár sa da lom ál tal az em ber be 
suly kolt sze re pek ka ran tén já ból va ló ki tö rés vá gyát, 
sôt az eu ró pai kul tú ra erô sza kos sá gát, fen sôb bren -
dû sé gi komp le xu sát is (Vö. Innes, 1993, 60). Azt 
azon ban nyil ván va ló vá tet ték, hogy a Ke gyet len ség 
Szín há zá nak „jó té kony” ha tá sa nem a tes ti-lel ki se -
bek be gyó gyí tá sá ban áll, hi szen az em lí tett tel jes -
sé get nem az egész ség ál la po tá ban bon ta koz tat ja 
ki. Nem Lourdes szín há zi meg fe le lô jét kí nál ja, s 
nem az em ber leápo lá sá ra, ha nem a (megal ku vás 
nél kü li) átala kí tá sá ra tö rek szik. 

No ha Artaud kiált vá nyai rész le tez ték e fo lya mat 
esz kö zeit, sôt még a ter ve zett – töb bek kö zött Jeru -
zsá lem be vé te lé nek, a Zo har egyik rész le té nek, de 
Sa de egyik el be szé lé sé nek és Büch ner Wo y zeck jé -
nek szín re vi te lé bôl ál ló – mû sor ról is be szá mol tak 
(Artaud 1985, 159–160), nem ad ták meg pon to -
san a Ke gyet len ség Szín há zá ban ini ciált átala ku lás 
eléré si út vo na lát. Egy részt azért, mert nem a szín -
há zi pra xist tag la ló kom pen dium ré szét al kot ták, 
más részt azért, mert Artaud még az el já rá sok szám -
ba vé te le kor is a ha tás meg vi lá gí tá sá ra he lyez te a 
hang súlyt. Így – mint le ve lei gya ko ri cím zett jé nek, 
a La No u vel le Re vue Françai se szer kesz tô je ként fun -
gá ló Je an Paul han nak ír ta – a szín ház esz kö zei nek 
és le he tô sé gi nek ana lí zi sé ben a Ba li- szi ge ti tán co -
sok ról adott össze fog la ló ján túl nem is volt ké pes 
men ni (Vö. Artaud 2002, 94). Mindez per sze a Ke -
gyet len ség Szín há zá nak cél já ból is kö vet ke zik, 
amely megegye zik a mo dell jéül szol gá ló, Artaud 
op po zí ció ja sze rint a lé lek ta ni orien tá ció jú nyu ga -
ti szín ház zal szem ben me tafi zi kai in dít ta tá sú ke le -
ti szín ház cél já val: „olyan nyel vet” te rem teni, „amely 

a sza vak elôtt jár” (1985, 118), azaz nem ver bá lis 
do mi nan ciá jú, és tér be li sû rû sé get te remt. Er re 
azért van szük ség, mert – mint a Jac qu es Ri vière-
 rel foly ta tott le ve le zé sé ben ki fej tet te – min den szó 
ma gá ba zár egy je len tést, így csak ar ra szol gál, hogy 
meg bé nít sa a gon dol ko dást. Artaud per sze, aki tud -
ni sem akart a je lö lô és a je lölt ön ké nyes kap cso la -
tá ról, és osz tot ta „a jel kra tü lo szi tu da tos sá gá nak” 
(Paul de Man), a sza vak esszen ciá lis tar tal má nak 
pla to ni kus el kép ze lé sét, nem kí ván ta szám ûz ni a 
nyel vet a szín ház ból, csu pán azt hang sú lyoz ta, hogy 
ne pszi cho ló giai és em be ri, ha nem ri tuá lis és misz -
ti kus mó don hasz nál ja az elôadás: a nyelv igé zet -
ként, az el hang zot tak va rázs igék ként funk cio nál -
nak. Te hát nem né ma szín pa dot kép zelt el, ha nem 
olyat, „amely nek kiál tá sa még nem csen de sült le a 
szó ban”, sôt amely an nak a pil la nat nak a ha tá rá -
hoz ve zet vissza, ami kor „az ar ti ku lá ció már nem 
kiál tás, de még nem dis kur zus” (Derrida 1994, 8). 
Vagy Ar taud- nak a fen ti nyelv fel fo gást, egy ben a 
res pi rá ció misz ti kus megala po zott sá gá ról val lott 
né ze tét is ér vény re jut ta tó sza vai val: ami kor „az em -
ber ál tal ki mon dott ôsi idió ma még egy beol vadt a 
lé leg zés ter mé sze tes ké pes sé gé vel” (1999, 288).  

Artaud a szín há zi kom mu ni ká ciót el sô sor ban a 
han gok és a moz gás in ten zi tá sa ál tal vél te meg va -
ló sí tan dó nak olyan „han gár ban vagy csûr ben”, 
„amely nek tel jes te rü le tén fo lyik a cse lek mény”: a 
kö zön ség a föld szin ten, kö zé pen fog lal he lyet „for -
gó szé ke ken”, s az elôadás kö rü löt te bon ta ko zik ki 
„min den szin ten, min den di men zió ban” (1985, 
155). A Ke gyet len ség Szín há zá nak el sô kiált vá nya 
a meg ne ve zés kín ját is sej te ti, ami kor sor ra ve szi az 
össze te vô ket: a „ha tal mas bá bok és masz kok, el ké -
pesz tô mé re tû tár gyak” (Uo. 156), az „ezer éves ri -
tuá lis ren del te té sû jel me zek” (Uo. 154), az „új faj -
ta hul lá mok ban, ré te gek ben, ro po gó tûz nyi lak ban” 
szét te rü lô vi lá gí tás” (Uo.), a „szel lem idé zô gesz tu -
sok” (Uo. 153) stb. ka val kád ját. Mind azt, amely -
nek nem ki sebb a cél ja, mint „mindörök re be lénk 
vés[ni] egy kiirt ha tat lan és ál lan dó, gör csös konflik -
tus tu da tát, amely ben az élet per cen ként erô sza ko -
san meg sza kad, s amely ben az egész te rem tés to -
por zé kol, amiért be fe je zett lé nyek va gyunk” (Uo. 
150). A vé ges sé get a né zôk tu da tá ba ége tô elôadás -
ban a szí nész, aki ko ránt sem egyér tel mû „gesz tu -
sai val me ta fo rák közt ha lad út ján, me lye ket szün -
te le nül ma ga al kot meg hang já val, moz du la tai val 
és moz gá sá val” (Artaud 1999, 295), nem ját szik 
más va la kit: nem azo no sul emo cio ná li san hol mi sze -
rep pel. El len ben a fizi ká lis iden tifi ká ció ak tu sá ba 
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bo csát ko zó, ér zel mi erô ket su gár zó tes te egy kí sér -
tet sze rû lény Ha son má sá vá vá lik, és – ahe lyett, 
hogy a né zô ad na ér tel met a szí nész ál tal mon dott 
vagy meg tett dol gok nak – in ten zív je len lé te „tel jes 
él ményt” ad a né zô nek. Mi vel ez sem mi képp sem 
le het rep re zen tá ló ak ti vi tás, a pre zen ci át pró bál ja 
meg ra gad ni, amely csak „itt és most” tör tén het, 
nincs elôz mé nye és kö vet kez mé nye, ha csak nem a 
né zô ket ért ha tás ál tal in du kált vál to zás ban. „A játék 
té má ja a szín pad ban gyö ke re zik. Olyan ter mé szetû, 
olyannyi ra tár gyia sul tan anya gi, hogy a leg na gyobb 
erô fe szí tés sel sem kép zel he tô el a szín pad sû rû, zárt 
és kor lá tok tól ha tá rolt vi lá gá nak ha tá rain kí vül.” 
(Uo. 119) A Ke gyet len ség Szín há zá nak eb bôl követ -
ke zô pa ra do xon ja per sze ép pen az, hogy a pre zen -
cia bár mi lyen mó don tör té nô beik ta tá sa, pre zen tá -
lá sa ál tal a rep re zen tá ció szük ség kép pen ön ma gá -
ba zá ró dik. El vég re Artaud „job ban tud ta más nál: 
a Ke gyet len ség Szín há zá nak »gram ma ti ká ja« […] 
olyan rep re zen tá ció elér he tet len ha tá ra ma rad, 
amely […] tel jes je len lét, amely nem hor doz za ma -
gá ban má sát, mint sa ját ha lá lát, egy olyan je le né, 
amely nem is mét li meg ön ma gát, azaz az idôn kívül 
áll, nem-je len. A je len [azon ban] nem ad ja meg ma -
gát, […] csak ôsi is mét lé sé nek bel sô vissza haj lá sá -
ban, a rep re zen tá ció ban.” (Derrida 1994, 14) Ezért 
ma radt a Ke gyet len ség Szín há za pusz tán nagy hatá -
sú idea, a gya kor la ti meg va ló su lás min den re ménye 
nél kül: mi vel a rep re zen tá ció ból nem le het ki lépni, 
az élet re tö rô, az élet tel eggyé vál ni aka ró szín ház 
szük ség kép pen csak gon do la ti sí kon volt mû köd -
tet he tô, vé let le nül sem in téz mé nye sült for má ban. 

Pe dig a pá ri zsi la pok 1935 ta va szán ar ról tu dó -
sí tot tak, hogy A Cen ci- ház cím mel ké szü lô elôadás 
a Ke gyet len ség Szín há zát fog ja „il luszt rál ni” (Artaud 
2002, 87), és olyan – per sze nem rea li zá ló dott – 
be mu ta tók kö ve tik, mint a Mac beth és a Tan ta lus 
kín jai. (Ez utób bi, Se ne ca nyo mán írt da rab nem 
ma radt fenn, pe dig Ar taud-t éve ken át fog lal koz -
tat ta, és ter vei kö zött sze re pelt egy gyár épü let ki -
bér lé se is Marseille-ben, egy mun kás kö zön ség elôtt 
tar tan dó elôadás cél já ból.) Jól le het a pre mier elôtt 
pár nap pal meg je len te tett cik ké ben Artaud ar ra 
figyel mez te tett, hogy e pro duk ció „még nem a Ke -
gyet len ség Szín há za lesz, csak elô ké szí ti azt” 
(Uo. 59), az elô ze tes hí resz te lés am bi va len ciát oko -
zott a be fo ga dás ban. Né hány bí rá ló a nem sok kal 
ko ráb ban pub li kált kiált vá nyok hoz mér te a ren de -
zést, pe dig Artaud ez eset ben ar ra vo nat koz tat ta a 
ke gyet len sé get, hogy a ren de zô „ab ban a ha tás ban, 
ame lyet a szí né szek és a né zôk ér zé keny sé gé re kí -

ván ten ni, a vég sô kig el megy” (Uo. 76). Mintegy 
„for ró für dô be” he lye zi ôket (Uo. 84), s „a cse lek -
ményt, a hely ze te ket és a ké pe ket legalább egy szer 
az elôadás alatt olyan kö nyör te le nül feliz zít ja, hogy 
az a pszi cho ló gia vagy a ko mi kum szint jén a ke -
gyet len ség gel lesz egyen lô” (Uo. 80–81). Az 1935. 
má jus 6-i be mu ta tó te hát csak rész le ge sen al kal -
maz ta az Artaud írá sai ban vá zolt el já rá so kat, hatása 
pe dig messze el ma radt a várt tól: még bot rányt sem 
vál tott ki, mint egy kor az Her na ni vagy az Übü 
király. Shel ley ke vés bé is mert szín da rab ját – amely -
nek fô ins pi rá ció ját a Shakes peare-ko ra be li hor ror -
tra gé diák szol gál tat ták – Artaud in kább csak sû rí -
tet te, mint át dol goz ta: a je le ne tek ha son ló rend ben 
kö ve tik egy mást, a dia ló gu sok me ne te vi szont fe -
sze sebb és a meg nyi lat ko zá sok for má li sab bak. 
Noha a rep li kák nél kü lö zik az 1930-as évek fran -
cia drá mái ra jel lem zô tár sal gá si stí lust, a dia ló gus -
szer ke zet kon ven cio ná lis: hely ze tek tisz tá zá sát, 
gon do la tok ki fe je zé sét, jel le mek al ko tá sát se gí ti. 
Egy ben a cse lek mény mo tor ja ként funk cio nál, épp 
olyan drá mát – nem a Me xi kó meg hó dí tá sá hoz ha -
son ló szce ná riu mot – te remt ve, amellyel Artaud 
írá sai le kí ván nak szá mol ni. A mon dot tak ki mért -
sé ge és a ge ne ra li zá lás ra irá nyu ló jel le ge mégis el -
moz dít ja a pszi cho lo gi zá lás tól az ál ta lá nos ér vé nyû -
nek szánt igaz sá gok sor já zá sát, és – jó egy év száza -
dot visszaugor va a jól meg csi nált, a bul vár-, a poszt -
ro man ti kus da ra bok elé – a me lo drá má hoz kö ze lí ti, 
ame lyet Artaud a szín ház utol só ér vé nyes mû fa já -
nak tar tott (Vö. Innes 1993, 84). Az inst ruk ciók ál -
tal imp li kált szí ni ha tás vi szont Se ne cát idé zi: a 
szce ni kai esz kö zök a hét köz na pi ság és lé lek ta ni ság 
tel jes fel füg gesz té sét cé loz zák. Az ala kok pe dig „na -
gyob bak, mint az em be rek, de ki seb bek, mint az 
is te nek. Nem ár tat la nok, de nem is bû nö sök: annak 
a lé nye gi amo ra li tás nak az ala nyai, mint az antik 
misz té riu mok is te nei.” (Artaud 2002, 62) Artaud 
sze rint épp annyi ra amo rá li sak, mint az ár vi zek 
vagy a hur ri ká nok, hi szen vég le tes vi sel ke dé sük 
nem az egyé ni aka rat ból fa kad. Sôt – mint ha ter -
mé sze ti erôk meg tes te sü lé sei len né nek – köz vet len 
kap cso lat ban áll nak a lé te zés gyö ke ré nél bur ján zó 
ke gyet len ség gel. Ki vált Cenci gróf, aki de Sa de -i fi -
gu ra ként a go nosz meg tes te sü lé sét lep le zi le ma gá -
ban, s tet tei okát át há rít ja ar ra, aki be lép lán tál ta az 
em ber gyû lö le tet, az in cesz tus ra va ló haj la mot stb. 
A csa lád ja kiir tá sát as pi rál va, a lá nyát megerô sza -
kol va, a pá pá nak ha dat üzen ve az ösz tö nök to tá lis 
fel sza ba dí tá sá ra tör, mi köz ben apa ként a bün tet -
len tár sa dal mi el nyo mást meg tes te sít ve sza ba don 
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ter ro ri zál ja a csa lád ját. Vagy épp Be at ri ce – akit 
Cenci pusz ta ön sze re tet bôl gya láz meg, vol ta képp 
ma gá val ölel kez ve, de a lá nyát ítél ve tu da to san örök 
kár ho zat ra –, aki már-már bosszú is ten nô vé (öl dök -
lô an gyal lá) emel ked ve fel ve szi ve le a har cot: 
megöle ti, majd vál lal ja tet téért a kín ha lált.  

A rém drá mák ef fek tu sait hal mo zó da rab Artaud 
ren dez te elôadá sa nem je len tett olyan erô tel jes el -
haj lást a rea lis ta já ték nyelv hez ké pest, mint írá sai 
alap ján vár nánk, ame lyet alig ha ma gya ráz, hogy a 
ren de zô asszisz tens ként tény ke dô, és az egyik né -
ma gyil kos sze re pét is ját szó Ro ger Blin sze rint 
Artaud „nem vet te ko mo lyan” a ren de zést. „Úgy 
vél te, kom mersz elôadás lesz, fél úton afe lé, amit a 
szín ház ban csi nál ni sze ret ne” (Uo. 120). S mi vel a 
Be at ri cét ját szó, orosz szár ma zá sú Iya Ab dy fi nan -
szí roz ta a be mu ta tót – aki per sze Artaud szá má ra 
„az egyet len olyan nô nek” tûnt Pá rizs ban, „aki nek 
tra gi kus lel ke van” (Uo. 79) –, és az adott idô szak -
ban csak egy bul vár szín ház ki bér lé sé re nyílt le he -
tô ség, a vál lal ko zás mû ked ve lô jel le get öl tött, ame -
lyet mégis ki tün te tett a dísz let, a moz gás és a hang -
zás. (Ráadá sul, szin tén Blin sze rint Artaud kí vül ál -
ló ként ren de zett. Nem hasz nál ta a szín há zi 
zsar gont, he lyet te me tafi zi kai ér ve ket és iro dal mi 
uta lá so kat ho zott, amely fo koz ta a szí né szek kel va -
ló kom mu ni ká ció já nak za va rait.) A Bal thus ter vez -
te, Pi ra ne si gi gan ti kus vár bör tö nök rôl ké szí tett met -
sze teit idé zô dísz let ele mek egy épü let (ta lán Cenci 
vá ra) ré szeit mu tat ták. Felis mer he tô volt a tim pa -
non, a ba luszt rád, az osz lop, a lép csô, a bolt íves át -
já ró stb., ám ezek kü lön-kü lön áll tak a szín pa don. 
Felidéz ték az épít ményt, de nem ad ták an nak 
össze füg gô ké pét, s ki bil len tet ték a reá lis mé ret ará -
nyo kat. Sôt a né ha leen ge dett, fes tett füg gö nyök is 
– fi gu ra tív mó don ugyan, de – in kább csak sej tet -
ték egy-egy hely szín, pél dául az utol só je le net ben 
a vár bör tön ké pét. Ráadá sul nem ta kar ták el tel je -
sen a mö göt tük ál ló al kat ré szek hal ma zát, amely -
ben – a szce no gráfiát a kol lázs fe lé kö ze lí tô, az 
Álom já ték kal kap cso la tot te rem tô elem ként – egy 
lét ra is he lyet ka pott a ma gas ban. A jel me zek a re -
ne szánsz öl töz kö dé si szo ká sait idéz ték, de tör té ne -
ti hi te les ség he lyett csak egy ál ta lá nos múlt be li jel -
leg igé nyét tük röz ték. Egy-egy szín do mi nált ben -
nük, s éppúgy a bel sôt tet te kül sô vé, mint a dísz -
let, hi szen a fér fiak ru há za ta a test felépí té sét, a 
bor dák és az iz mok min tá ját lát tat ta, amely kü lö -
nö sen jól ta nul má nyoz ha tó volt Artaud fe ke te szí -
nû, fe hér var rás sal szab dalt kosz tüm jén. A moz gás 
éppoly ta golt pró bált len ni, mint a dísz let és a kosz -

tüm, s kiala kí tá sá nak kon cent rált fo lya ma tát, a pró -
bák er re irá nyu ló me ne tét már a L’Écho de Pa ris 
egyik hosszabb tu dó sí tá sa is kiemel te. Nem a ke -
re set len, in kább a tánc sze rû moz du la tok do mi nál -
tak ben ne – ame lye ket Blin kü lön bö zô szí nû ce ru -
zá val pon to san rög zí tett a ren de zô pél dány ban –, 
sôt az egy há zi és vi lá gi ha tal mas sá gok rész vé te lé -
vel zaj ló la ko ma je le net ben az ál la tok vi sel ke dé sé -
re em lé kez te tô gesz tu sok. A szép ru hák alatt rej tô -
zô fe ne va dak el kép ze lé se éppúgy a je le net blasz fé -
miá ját erô sí tet te, mint az inst ruk ció ban em lí tett Ve -
ro ne se- fest mény re, A ká nai me nyeg zô re ha ja zó 
el ren de zés. A szín pa di cso por to su lá sok és moz gás -
for mák na gyon erôs geo met ri kus sá got jut tat tak ér -
vény re, azaz ko ránt sem a káosz ér zék le tes sé té te -
lét cé loz ták: ma te ma ti kai el vek sze rint ko reog ra fál -
ták meg az anar chia el sza ba du lá sát. Az óra mû sze -
rû pon tos ság azon ban jól kiak náz ta a tör té né sek 
szé dí tô és em ber te len, a ven dé gek se re gé be ke vert 
bá buk ál tal is erô sí tett vol tát (Vö. Innes 1993, 68). 
Ki vált a kör for ma ál tal, amely nek meg sok szo ro zó -
dá sa miatt úgy tûnt, „min den fo rog a da rab ban”, 
mint egy hip no ti kus álom ban (Artaud 2002, 63), 
s még a sí rás, ne ve tés, szi po gás vál ta ko zá sa is kört 
ír le. Majd Be at ri ce ke rék be tö ré sé nek je le ne té ben 
kul mi nált, be te tôz ve azt a cir ku lá ciót, ame lyet 
Artaud a ke gyet len ség gel azo no sí tott. A „szétesett -
ség nek” a lát vány ál tal kel tett be nyo má sát fo koz ta 
az elôadás akusz ti kus vi lá ga: a meg nyi lat ko zá sok 
de no ta tív je len té sé nek gyak ran el lent mon dó dik -
ció, te hát az em be ri hang szo kat lan vál to za tos sá ga 
és ze nei szer ve zett sé ge, va la mint a négy hang szó -
rón ke resz tül (már-már tér hang zást imi tá ló mó -
don) be ját szott, bi zarr hang ef fek tu sok so ka sá ga, 
Ro ger Dé sor mière ato ná lis mu zsi ká já ba il leszt ve. 
E zaj ku lissza, amely ben ke ve red tek a fölerô sí tett 
lé pé sek és ko po gá sok, a szél vi har, egy met ro nóm, 
egy or go na, az amiens -i ka ted rá lis ha rang já nak, sôt 
Be at ri ce meg kín zá sá nak je le ne té ben egy gyár gé -
pei nek a hang jai, nagy tá ma dá si felületet biz to sí -
tott, hi szen – mint Co lette kri ti ká ja meg jegy zi – 
jócs kán túl ment a tû rés ha tá ron (Uo. 113). Meg ne -
he zí tet te ugyanis a szö veg ér tést, amely a né zôk zö -
me szá má ra a be fo ga dás alap ját je len tet te.  

Mi köz ben Artaud ren de zé se ily mó don az ese -
mé nyek kö zép pont já ba pró bál ta he lyez ni a né zôt, 
a ta pasz ta lat nak a ko ra be li szín ház ban rend ha gyó 
for má ját kí nál va szá má ra, a kri ti kák fô ként a dik -
ció sza ba tos sá gá nak és a tör té né sek hi te les sé gé nek 
a hiá nyát kér ték szá mon. Nem reflek tál ták a de per -
szo na li zá lás ak tu sát, ame lyet nem csak a ro bot sze -
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rûen moz gó, szí nes csí kos arc cal vi gyor gó gyil ko -
sok, de a ma ga Artaud ál tal ját szott Cenci gróf alak -
ja is ér zé kel tet ni igye ke zett. A plasz ti kus já ték stan -
dard jai sze rint Artaud min den bi zonnyal „rosszul 
játsz[ott]” (Uo.), az egyik fel vé te len lát ha tó ki dül -
ledt sze me, ököl be szo rí tott ke ze és meg fe szí tett 
tes te azon ban olyan erôt sej tet, amely a fe nye ge tô 
test tar tást a me lo drá mák, il let ve a né mafilmek hol 
kon ven cio ná lis nak, hol ar che ti pi kus nak tet szô ki -
fe je zés mód ja sze rint ál lít ja elénk. (Ha son lóan ah -
hoz a já ték mód hoz, ame lyet az Artaud filmrôl al -
ko tott né ze teit is me ret le nül is osz tó Szer gej Ei sen -
stein al kal ma zott a Ret te gett Iván cí mû két ré szes al -
ko tá sá ban.) Amint Artaud egyik And ré Gi de-nek 
írt le ve lé ben meg fo gal maz ta: „e tra gé dia nyel ve, ha 
sza bad azt mon da ni, vég sô kig erô sza kos. A tár sada -
lom, a rend, az igaz ság, a val lás, a csa lád, a ha za régi 
el kép ze lé sei kö zül egyik sem ússza meg a tá ma dást. 
Ezért a kö zön ség tôl na gyon erô sza kos reak ciók ra 
szá mí tok.” (Uo. 91) Ez azon ban el ma radt: a szenzá -
ció ra éhes né zô ket fel vo nul ta tó, tár sa sá gi ese mény -
nek szá mí tó pre mier, ame lyen még a kül ügy mi -
nisz ter is meg je lent, nem ara tott ugyan ki rob ba nó 
si kert, de nem volt bu kás sem. A kri ti kai vissz -
hangja pe dig – jól le het kö zel öt ven cikk je lent meg 
ró la – a han gok ka ko fó niá já nak és a gesz tu sok ön -
ál ló éle té nek bí rá la ta el le né re nem volt annyi ra ne -
ga tív, hogy az elôadás bot rány kô vé tu dott vol na 
vál ni, az ér zé ke lés és megér tés szín há zi „rend sze -
ré nek” új mód ját pro vo kál va. A Cen ci- ház, amely e 
lan gyos fo gad ta tás miatt ti zen hét elôadás után 
kény te len volt be zár ni, ezért még a Ke gyet len ség 
Szín há zá nak meg va ló sí tá sá ra tett diszk rét pró bál -
ko zás nak sem igen te kint he tô. Artaud sze rint is 
„olyan kü lönb ség [volt] a Ke gyet len ség Szín há za, 
il let ve A Cen ci- ház kö zött, mint egy zu ha tag ro baja 
vagy egy pusz tí tó vi har, il let ve akö zött van, ami az 
ere jük bôl ma rad, miu tán egyet len kép ben rögzítették 
ôket” (Uo. 59–60). Az elôadás, Artaud utolsó szín -
há zi mun ká ja jól pél dáz ta, hogy míg az írá sai ban 
kör vo na la zó dó szín há zi el kép ze lés messze meg  ha -
lad ta a kor tár sai ál tal vá zolt el kép ze lé se ket, ren de -
zé se messze alat ta ma radt a kor tár sai ál tal kreált 
elôadá sok ra di ka liz mu sá nak. Sôt míg írá sai ban a 
cru au té a lé te zés de fi ní ci ó já vá szé le se dett, addig 
ren de zé sei ben a szí ni ha tás fölerô sí té sé nek esz kö -
zei re szû kült. A Ke gyet len ség Szín há zá nak leg na -
gyobb ki hí vá sa per sze épp az a máig egye dül ál ló 
ta pasz ta lat, ame lyet ma ga az idea ké pes ki válta ni, 
tá vol a szín ház fi zi kai vi szo nyai tól: ezért lett A Cenci-
 ház a pót lé ka, még ha az elô já té ka kí vánt is len ni.  

A Ke gyet len ség Szín há za Artaud szá má ra sem 
kö tô dött hol mi ins ti tú ció hoz, el len ben át ha tott 
min dent, ami vel szem be sült és szem be sí te ni pró -
bált: így le he tett in ter me di á lis pél dá ja akár egy fest -
mény, akár egy film vagy ze ne mû. Pél dául Lu cas 
van Le y den Lót lá nyai cí mû ké pe, amely az Artaud 
szá mos szö ve gé ben a li mi na li tást megelô le ge zô vér -
fer tô zés és apo ka lip szis té má ját vi szi vá szon ra saj -
tos tér el ren de zés ben, vil lám csa pás ként ha tó „vi zuá -
lis har mó niá val”, s „nagy szel le mi hord ere jû drá -
mát” sû rít ve ma gá ba” (Artaud 1985, 92). E fest -
ményt Artaud a Ba li- szi ge ti tán co sok elôadá sá hoz 
ha son lí tot ta (Uo. 259), sôt olyan nak tar tot ta, „ami -
lyen nek a szín ház nak kel le ne len nie, ha ké pes volna 
sa ját nyel vén meg szó lal ni” (Uo. 95). Ha son ló képp 
a Char lie Chap lin és Bu ster Ke a ton mel lett a kor -
szak nagy filmes ne vet te tôi kö zé so rolt Marx-fi vé -
rek al ko tá sait, ame lyek ben – Freud vicc-ér tel me -
zé sé re ha jaz va – a kon ven ciók szo rí tá sá ból ki tö rô 
tu dat alat ti ál tal pro du kált „szel le mi sza bad sá got” 
fe dez te fel (Uo. 199). Sôt a Lót- kép ben is ural kodó 
„köl tôi sé get” (Uo. 93 és 200), amely – a tár sa dalom 
fö löt tes én jét meg tes te sí te ni aka ró ha ta lom ál tal 
nem rit kán ve szé lyes nek mi nô sí tett – ne ve tés nek a 
meg szo ká so kat pusz tí tó, egy ben fel sza ba dí tó erejé -
bôl fa kad. S ahogy ér tel me zé se van Le y den mû vét 
„álom sze rû filmként” (Uo. 93) per get te le az ol vasó 
elôtt, úgy ala kí tot ták a moz gó ké pi el já rá sok, fô ként 
a mon tázs és a ké pek szün te len egy más ba úsz tatása 
Nincs töb bé menny bolt cí mû ze nés szín pa di já té kát 
is, ame lyet Ed gar Varèse kel lett vol na, hogy meg -
ze né sít sen, ám en nek hí ján a szö veg Artaud „be fe -
je zet len szim fó niá já vá” lett. Olyan ná, amely (min -
den ér te lem ben) egy re kép te le neb bé vál va a csönd 
és a sö tét fe lé gra vi tál: utol só ré szét csak az „V. tétel” 
felirat jel zi, a szö veg ér tel me zé se szem pont já ból lé -
nyeg te len né té ve, hogy szán dé ko san vagy szán dék 
nél kül hiány zik aló la a tör té né sek sor já zá sa. A „han -
gok szí ne fosz tá sát” (Artaud 1999, 246) kez de mé -
nye zô mû vet épp az a vég le tes ség itat ja át, amely 
legin kább A szer ze tes, a He li o ga ba lus és A lét új meg -
nyi lat ko zá sai cí mû mû veit for mál ta. Az el sô, M. G. 
Le wis 1796-os rém re gé nyé nek átira ta az Artaud ál -
tal fa vo ri zált me lo drá mák nép sze rû vé vá lá sá nak 
ko rát ele ve ní tet te fel a szo ciá lis és er köl csi kö tött -
ségek el le ni to tá lis lá za dás ak tu sát kiélez ve, a nem 
kí vána tos vá gya kat el foj tó, így azon ban in kább csak 
felerô sí tô, és vol ta képp az erô szak ka ta li zá to rá vá 
vá ló tár sa da lom bí rá la tát ad va. A szél sô sé gek fel tá -
rá sát már az 1931-ben meg je lent kö tet cím lap ja is 
su gall ta, raj ta azon fo tók egyi ké vel, ame lyet A szer -
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ze test meg filme sí te ni kí vá nó – de ha zá ja filmszak -
má já ból kiáb rán dult – Artaud a re gény hez ké szít -
te tett, és az olasz filmgyár tás be fo lyá sos alak já vá 
lett Ma ri net ti nek el kül dött. A fény kép a Me jer hold 
egyik bi o me cha ni kai gya kor la tá ról, a Kés dö fés rôl 
ké szült fel vé telt idé zi, ame lyet Artaud az orosz ren -
de zô szín há zá nak 1930-as, ber li ni ven dég já té ká -
hoz kiadott mû sor fü zet ben lát ha tott, majd a Le wis 
mû vé rôl lát tat ni kí vánt kép be, a meg fe le lô konfi -
gu rá ci ó ba app li kál ta a ki me re ví tett, ext rém moz -
du la tot. A má so dik, az i. sz. 3. szá zad ban élt ró mai 
csá szár ról írt nagy sza bá sú esszé (1934) szin tén a 
14–18 éves ko ra kö zött ural ko dó zsar nok éle té nek 
„poé zi sét” pró bál ta meg ra gad ni, hogy a gyil kos sá -
gok kal, in cesz tus sal, zûr za var ral sze gé lye zett ha ta -
lom gya kor lás nak a Cen cit idé zô ha tár át lé pé seit a 
pusz tán ször nyû sé ges nél össze tet teb ben, már-már 
pa ra dig ma ti kus ként lát tas sa. A szö veg kez dô mon -
da ta nem hagy két sé get afe lôl, hogy He li o ga ba lus 
éle tét az ab jekt, vagyis az on dó, a vér és a fe ká lia 
ha tá rol ja, mi köz ben szün te le nül át is jár ja: „ha Helio -
 ga ba lus hul lá ja kö rül, amely nek nincs sír ja, mert 
test ôrei pa lo tá já nak lat ri ná já ban ka sza bol ták össze, 
in ten zí ven áram lik a vér és az ürü lék, ak kor a böl -
csô je kö rül in ten zí ven áram lik a sper ma” (Artaud 
2004, 405). E cir cu la ti on a Shel ley da rab ja nyo mán 
ké szült elôadást elô le gez te meg, hogy a Ke gyet len -
ség Szín há zá nak szel le me – azé, amely Artaud sze -
rint egy kor nem kö ve telt szín pa dot, mert az élet -
ben zaj lott – meg ha tá roz za az al cím sze rint „meg -
ko ro ná zott anar chis ta” bi o gráfiájá nak min den moz -
za na tát. S egy ben lát ha tó vá te gye, hogy az Artaud 
szö ve gei ben lép ten-nyo mon ken dô zet le nül szó ba 
ho zott sze xua li tás va ló já ban na gyon is an ti por no -
grafi kus: meg foszt ja a tes ti kon tak tust min den szen -
ti men tá lis beál lí tá sá tól, sze mér mes sé gé tôl és ta bu -
já tól, de nem ke ze li a kielé gü lés szubsz ti tú ció ja -
ként. In kább a lé te zés nyu gal mát fel ka va ró erô ként, 
amely rôl leg han go sab ban az em be ri kap cso la tok 
szö ve vé nyén túl ve ze tô, a szer zô ne ve he lyett már 
„a ki nyi lat koz ta tott” meg je lö lés sel nap vi lá got lá tott 
A lét új meg nyi lat ko zá sai (1937) adott hírt. A vég le -
te sen zak la tott lá to má sos ság ról ta nús ko dó szö veg 
a ter mé sze ti erôk ál tal oko zott ka tak liz ma meg jö -
ven dö lé se akart len ni at tól, aki „el hagy ta e vi lá got, 
és tel je sen el sza kadt tô le” (Uo. 788), hogy a Me xi -
kó ba tar tó út ján ka pott kis kard ját és egy hol land 
fes tô fe le sé gé tôl ka pott (sé ta)bot ját for gat va fel ve -
gye a küz del met az ele mek kel az új vi lág- és ér ték -
rend szü le té sé nek vi ha rá ban. At tól, aki im már azo -
no sí tot ta ma gát a pró fé tá val, hi szen – mint egyik 

Bre ton nak cím zett, íror szá gi le ve lé ben – ír ta 
„a krisz tus Va rázs ló volt, aki Dé mo nok kal vias ko -
dott a si va tag ban egy bot tal. És a vé re fol tot ha gyott 
ezen a bo ton.” (Uo. 825)  

A ke gyet len ség ôs for rá sá hoz va ló vissza té rés vá -
gyát tük röz ték a me xi kói és íror szá gi uta zá sok, 
ame lyek a kul tú ra meg re for má lá sá ra tö rô Artaud 
ant ro po ló giai ku ta tó út jai ként ér tel mez he tôk, no -
ha egy re tá vo labb ve zet tek min den bi zo nyos ság tól, 
sôt tes ti-lel ki biz ton ság tól. Me xi kó ba „a nap réz bô -
rû kul tú rá já nak” (Artaud 1999, 299) fel tá rá sa cél -
já ból ér ke zett 1936 feb ruár já ban: azért, hogy nyo -
má ra buk kan jon a spa nyol hó dí tás elôt ti, csí rá já -
ban fenn ma radt benn szü lött ci vi li zá ció nak, ame -
lyet az eu ró pai kul tú ra tett tönk re, pe dig az eu ró pai 
kul tú ra for ra dal ma sí tá sá nak zá lo ga le het ne. Artaud 
te hát azt az „or ga ni kus kul tú rát” ke res te, amely fizi -
ká lis nyel vén be szél, hi szen a test minden nyel vet 
ma gá ba szív, s nincs szük sé ge rög zí tés re: írás ra, 
szö veg gé ala kí tás ra. Ezért nem csak Euró pán kí vü -
li, de eu ró pai szem szög bôl ki fe je zet ten ci vi li zá lat -
lan nak ítélt tra dí ciók fe lé for dult, és idea li zál ta az 
in diá nok éle tét. Csakúgy, mint a Ba li- szi ge ti tánc -
drá ma ese té ben, ahol a „má gi kus azo no su lás” ha -
tá sá ra vég sô so ron a sa ját hang ját vél te meg hal la ni 
(Vö. Artaud 1985, 125), a me xi kói vér be is be le -
lát ta egy olyan kul tú ra „va rázs la tos va ló sá gát”, 
amely nek tü zeit „is mét láng gá le het ne le hel ni” 
(1999, 343). Épp azon a „ha tal mas sen ki föld jén” 
hú zó dott meg, amely „az is mert tör té nel mi té nyek 
és a me xi kói lé lek va ló sá gos éle te kö zött” fek szik, 
és „ahol sza ba don csa pong hat a kép ze let” (Uo. 
299), s ezt jól pél dáz za A je lek he gye cí mû, a Sier -
ra Mad re szik lás vi dé két az ero ti ka és a ka taszt ró -
fa ké pei vel lát ta tó írá sa. A Ke gyet len ség Szín há zát 
pe dig már nem csak az ins ti tú ció, de az ak ti vi tás 
kon no tá ci ó já tól is kezd te meg fosz ta ni: „Hi szem, 
hogy Me xi kó ban még olyan erôk fa kad nak, ame -
lyek nyo más alatt tart ják az in diá nok vé rét. […] 
Ott az ál ta lam el kép zelt szín ház, ame lyet ta lán ma -
gam ban hor dok, köz vet le nül nyi lat ko zik meg, szí -
né szek rész vé te le nél kül, akik elárul hat ná nak.” 
(Artaud 2004, 660–661) Be le táp lál ta a ma ga san az 
em ber fö lé tö rô, ad di gi mun kás sá gát is egé szen új 
di men ziók ba eme lô me xi kói táj ba és azok ba a val -
lá si szo ká sok ba, ame lyek a Cor tez elôt ti idôk bôl 
szár maz tak. Artaud ugyanis a ta ra hu ma rák több 
ezer mé ter ma gas he gyek kö zött élô tör zsét ke res -
te fel, amely – no ha a me xi kói kor mány be til tot ta 
– még min dig gya ko rol ta a mesz ka lint tar tal ma zó 
„hip no ti kus kak tusz” gyö ke ré bôl nyert pe jotl- ki -
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vo nat el fo gyasz tá sán ala pu ló ri tuá lét. Sôt ôriz te a 
Ci gu rit, a má gi kus erô vel fel ru há zott, a tes tet a ter -
mé sze ti erôk nek visszaadó, a te rem tés és pusz tí tás 
mí to szá ba emelt aj zó szer kö ré épí tett kul tuszt, ame -
lyet Artaud több írá sa igye ke zett visszaad ni. Artaud-
 nak a zak la tott tör té né sek kel te li éj sza ká ról szó ló, 
az olyannyi ra áhí tott anyag ma gá hoz vé te le el le nére 
– vagy épp azért – az ini ciált tel jes sé get érzé kel tetni 
kép te len több be szá mo ló ja azon ban nem ke vés el -
lent mon dást hor doz, és egy for mán fragmen tált ta -
pasz ta la tot tük röz. Ahogy az 1937 augusz tu si-szep -
tem be ri íror szá gi út ja so rán írt le ve lei is, ame lyek 
csak ha mar elapad tak, hi szen im már kény szer zub -
bony ban to lon col ták vissza Fran ciaor szág ba, hogy 
ko ráb bi le ve lei nek cím zett jei csak he tek kel ké sôbb 
buk kan ja nak rá Le Hav re egyik kór há zá ban. A leg -
ko pá rabb, leg rit káb ban la kott Aran- szi ge tek fel ke -
re sé se nem csak a cél ból tör tént, hogy bot ját, amely 
meg gyô zô dé se sze rint egy kor Szent Pat ri ké volt, 
vissza szol gál tas sa jo gos tu laj do no sának, az ír nép -
nek, ha nem fô ként azért, hogy fel ku tas sa a fi lo zófia 
tit kait is me rô „dru i dák utol só le szár ma zot tait”, akik 
tud ják, hogy „az em be ri sé get a víz és a tûz emész -
ti el” (Uo. 822). A lé te zés ere de té hez va ló utat nyi -
tás nak, „a le he tet lent ke re sem” (Idé zi: Ha y man 
1977, 101) kér lel he tet len sé gé nek nem csu pán a 
tex tu a li tás szint jén tör té nô vál la lá sa azon ban a zsák -
ut cá ba ju tás sal szem be sí tet te Artaud-t, amely nek 
fruszt rá ció ját jól ér zé kel te tik az elôbb Íror szág ból, 
ké sôbb Vil le -Év rard el me gyógy in té ze té bôl kül dött 
„meg ron tó” le ve lei. A szí nes tin tá val írt, geo met riai 
for mák kal és rej té lyes szim bó lu mok kal ta golt la -
pok – egyet még Hit ler nek, az ál ta la vi zio nált nagy 
vi lág égés ki rob ban tó já nak is kül dött –, ame lyek -
nek szé lét meg szag gat ta, s he lyen ként ci ga ret tá val 
kiéget te, a pa pír ra ve tés olyan új faj ta mód ját ve tí -
tet ték elô re, amely az in ter nált ság alat ti évek tôl kez -
dô dôen meg ha tá roz ta Artaud mun kás sá gát.  

E mun ka el sô ren dû te re pe azok az is ko lai fü ze -
tek let tek, ame lyek bôl Artaud 406-ot írt és raj zolt 
te le 1945 feb ruár ja és 1948 már ciu sa, a ro de zi in -
té zet ben ka pott elekt ro sok kos ke ze lé sei nek vé ge és 
ha lá la kö zött, azaz e há rom év ben jó val több szö -
ve get al ko tott, mint elôt te. A szin te egyet len fû zért 
al ko tó, min den be lô le ki vá gott, s ön ál ló egy ség ként 
pub li kált írást tö re dék ké ren de lô szö ve get azon ban 
mindun ta lan skic cek kel egé szí tet te ki, ame lyek vi -
szont vég képp nem vá laszt ha tók kü lön, s az ol va -
sás és né zés együt tes ak tu sá ra kény sze rí te nek. A fü -
ze tek rá csain pe dig – ame lyek a lap ba, a tex tus ba, 
a ki fe jez he tô szo rí tá sá ba zá ró dás el ke rül he tet len -

sé gét is szün te len szem elôtt tart ják – olyan „kvá zi 
szce no grafikus vagy ko re o grafikus el ren de zés” for -
má ló dik, amely „tér be li köl té szet té”, a Ke gyet lenség 
Szín há zá nak sa já tos je le ne té vé ala kít ja mind azt, 
ami pa pír ra vet te tett (Artaud 2004, 16). Pél dául a 
raj zo kat, ame lye ket Artaud már if jú ko ri el zá rá sa 
ide jén is az ön ki fe je zés fon tos mód ja ként ke zelt, 
ám ame lyek kel csak Ro dez ben kez dett in ten zí ven 
fog lal koz ni, fô ként ke ze lô or vo sa biz ta tá sá ra, aki a 
te rá pia ré sze ként fe ke te és szí nes ce ru zák kal lát ta 
el. A kez de ti ki csiny je lek és ar cok csak ha mar nagy -
ala kú pa pír la pok ra raj zolt, vé kony vo na lak kal ha -
tá rolt – kis sé Joan Mi ró al ko tá sait idé zô – for mák -
ká áll tak össze, ame lyek nek nonfi gu ra tív, hol amô -
ba sze rûbb, hol geo met ri ku sabb öm le nyei kö zött 
test ré szek re, szer vek re, tüs kék re, szi lán kok ra em -
lé kez te tô alak za tok is fel tûn tek. Per sze a mély ség 
ér zé kel te té se, a pers pek tí va al kal ma zá sa nél kül, 
amely tôl a csak ha mar egy re vas ta gabb vo na la kat 
al kal ma zó raj zok azt a be nyo mást kel tik, mint ha a 
la pon ka var gó tör me lék lég üres tér ben száll na, be -
ha tá rol va az alá és fö lé ve ze tett cím vo na lai kö zé. 
A fi zi kai és men tá lis ál la pot vi zuá lis fel tá rá sát vég -
zô raj zok pár hu zam ba ál lít ha tók a ro de zi le ve lei be 
már be szü rem ke dô „új nyelv vel”: a hang asszo ciá -
ció kon nyug vó, az ér tel met dissze mi ná ló fo ne ti kus 
köl te mé nyei vel. Azok kal, ame lyek „nem a nyelv 
össze tö ré sé re”, ha nem „a test vak me rô íz zé-por rá 
zú zá sá ra” as pi rál va (Uo. 1335) a ké sei szö veg hal -
mazt ta gol ják, és kü lö nö sen fon tos sze rep hez jut -
nak az Artaud, a mu mus cím mel 1947-ben meg je -
lent (ver ses)kö tet ben. Az eb bôl az idô szak ból szár -
ma zó megannyi, tü kör nél kül ké szí tett önarc kép is 
a meg gyö tört test össze ra ká sá ra és e test nyel vé nek 
kiala kí tá sá ra vál lal ko zott, fáj dal mat su gár zó ál ar -
co kat, egy arc Ha son má sait rög zít ve.  

Ha son ló ka rak ter rel bír nak a ba rá tai ról, is me -
rô sei rôl ké szí tett raj zai is, ame lyek „ke ve ré kei a köl -
te mé nyek nek és port rék nak, az írá sos meg nyil vá -
nu lás nak és az ele mek, anya gok, sze mé lyek, em -
be rek vagy ál la tok plasz ti kus megidé zé sé nek” (Uo. 
1535), és a Van Gogh mód já ra több szö rö sen meg -
hú zott vo na lak, a vas tag arc élek miatt óriá si ener -
giá ról, len dü let rôl ta nús kod nak. Az em be ri test ala -
kít ha tó sá gá ba ve tett hi tet lát tat ják, amennyi ben 
„a fo lya ma tos ha lál” (Uo.) fel szí né be ha tol va szinte 
a húst, az arc anya gát te szik köz szem lé re, e ma té -
ria al kal mas sá gát ku tat va. A port ré ról, mint „a test 
for ra dal mi vissza kö ve te lé se” köz ben ma radt dol gok 
át me ne ti összes sé gé rôl al ko tott né zet (Uo. 1533) 
az zal az esz té ti kai ér ték kel va ló le szá mo lást imp li -
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kál ja, ame lyet az arc és an nak rep re zen tá ció ja kép -
vi sel az eu ró pai mû vé szet ben. A ké pei el sô, 1947 
jú niu sá ban, Pá rizs ban tör tént kiál lí tá sá hoz írt, Az 
em be ri arc cí men köz readott szö veg sze rint port réi 
nem a mû vé szi jel le get igye kez tek ki dom bo rí ta ni, 
ha nem egy-egy „vo nás ôszin te sé gét és spon ta nei -
tá sát” (Uo. 1535), fi gyel men kí vül hagy va a tech -
ni kai tu dást, a raj zo lás kon ven cio ná lis el já rá sait. 
Nem akar ták el tor zí ta ni a for mát, csu pán fel akar -
ták tár ni an nak (a szó szo ros ér tel mé ben vett) mi -
ben lé tét, azaz anya gi sá gát ce ru zá já nak egy-egy „an -
ti-lo gi kus, / an ti-fi lo zofi kus, / an ti-in tel lek tuá lis, / 
an ti-dia lek ti kus / csa pá sa” ál tal (Uo. 1523). Mint 
egyik legutol só, 1948 ja nuár já ban ké szült ké pén, 
amely port réi nak és más raj zai nak jel leg ze tes sé geit 
ve gyít ve mu tat ta Yvon ne Al len dy és a sa ját ar cát. 
Egy ko ri pszi cho ló gu sá nak fe le sé ge mel lett Artaud 
ar ca is két szer lát szik – egy szer jó ké pû fiata lem ber -
ként, egy szer fo gat lan ko ra vén ként –, s kö röt tük 
sok ki sebb arc so ra ko zik fel skic cel ve, to tem osz lop -
ba ren de zett vagy dár da hegy re tû zött for mák ra em -
lé kez te tô mó don. (Yvon ne is be ke rült Ro dez ben al -
ko tott al ter na tív csa lád já ba, amely nek a „szí ve szü -
le ten dô hat leá nya” el ne ve zést ad ta. Min den bi -
zonnyal szem elôtt tart va a „six filles” és a szifi lisz 
hang ta ni ha son ló sá gát.) E csa pá sok egy ben a gesz -
tus nak az Artaud éle te vé ge fe lé be töl tött kiemel -
ke dô sze re pét is de monst rál ják: azo két a moz du -
la to két, ame lyek a fel kiál tá sok kal együtt az írás és 
a raj zo lás fo lya ma tát ál lan dóan ta gol ták, nem en -
ged vén szét vál ni ké sei mun káit az 1920–30-as 
évek ben még in kább el kü lö nít he tô te rü le tek re. Az 
egyet len, fo lya ma tos mun ka ré szeit al ko tó te vé -
keny sé gek egy más ba ha to lá sát, sôt a kol lí zió szor -
gal ma zá sát mu tat ták a raj zok ba be le fo lyó írá sok, a 
ké pek kel tar kí tott szö ve gek, a felol va sá sok ba éke -
lô dô kiál tá sok, a fel vé te lek be lyu kat vá jó csön dek 
(Vö. Bar ber 1993, 121). 

Gesz ti kus ér té ke volt Artaud 1947-es fel lé pé sei -
nek is, ame lyek nem va la mi nek az elôadá sát (el ját -
szá sát), nem ön ma ga mu to ga tá sát, el len ben a vál -
la lá sát cé loz ták, és a per for mansz ér tel mé ben szem -
be sí tés re tö re ked tek. Ha son ló jel le gû fel lé pé sek már 
az 1920-as évek tôl kez dô dôen meg ha tá roz ták 
Artaud mun ká já nak nyil vá nos sá té te lét, ám kez -
det ben nem lép tek túl a sza bad egye te mi elôadás/fel -
ol va sás ke re tein, így a Sor bonne-on, 1928 már ciu -
sá ban Mû vé szet és ha lál vagy 1931 de cem be ré ben 
Ren de zés és me tafi zi ka cím mel tar tott elôadá sok 
sem. Az ily mó don ren del ke zé sé re ál ló ke re tek szû -
kös sé gét az tán a szin tén a Sor bonne-on, 1933 áp -

ri li sá ban Szín ház és pes tis, il let ve a Brüsszel ben, 
1937 má ju sá ban Pá rizs de kom po zí ci ó ja cím mel tar -
tott elôadá sok reflek tál ták, ame lyek át hág ták a szó -
be li köz ve tí tés/szem lél te tés ha tá rait. Az elôb bi al -
kal má val nem kis meg döb be nést, majd gúnyt vál -
tott ki a kö zön ség bôl, ami kor Artaud vá rat la nul el -
tor zult arc cal, vér ben úszó sze mek kel, iz mait 
meg fe szít ve, sôt rán ga tóz va kez dett be szél ni, és a 
hang ja si kollyá éle se dett, mint aki a pes tist ma gá -
ban hor doz va de lí riu mos ál la pot ba esett, vagy épp 
ago ni zál. Az utób bi al kal má val pe dig szin tén tá vo -
zás ra kész tet te a hall ga tó ság nagy ré szét, ami kor a 
meg adott té má tól el té rôen me xi kói út já ról be szél -
ve egy re har sá nyab bá és el len sé ge seb bé vált, majd 
a masz tur bá lás nak a je zsui ta pa pok vi sel ke dé sé re 
tett ha tá sát kezd te ecse tel ni. A „ta lán meg is öl tem 
ma gam, hogy mindezt fel tár tam Önök nek” (Idé zi: 
Uo. 88) oda ve tett meg jegy zé se éppúgy a ta pasz ta -
lat to tá lis ré sze sé vé té tel le he tet len sé gét és az ab -
ból kö vet ke zô ku dar cot lep le zi le, mint az 1933-
ban Anaïs Ninnek tett pa nasz: „Ôk min dig azt akar -
ják hallani, hogy va la mi rôl be szé lek. Ob jek tív 
elôadást akar nak hal la ni a Szín ház és pes tis té má já -
ban. Én meg ma gát a ta pasz ta la tot, ma gát a pes tist 
aka rom átad ni ne kik, hogy ré mü let be es se nek, és 
feléb red je nek. Ész hez aka rom té rí te ni ôket.” 
(Artaud 2004, 397) A ro man ti ka ko rá ban pa ra dig -
ma ti kus ku darc ér zést, a „ha könnyek kel ír ni le het -
ne – de így –” (Kleist 2000, 291) fruszt rá ció ját, 
amely a fin de siècle nyelv vál sá gá ban kul mi nált, 
Artaud ké sôb bi fel lé pé sei sem tud ták elosz lat ni, sôt 
a vég le te kig fo koz ták. 1947. ja nuár 13-i elôadá sa 
a Vie ux- Co lom bier szín pa dán, amely Az Ar taud-
 mu mus ál tal megélt tör té net cí met vi sel te, há rom órás 
mo no lóg gá lett, amely egy ha lom pa pír ral a ke zé -
ben, ver sei felol va sá sá val kez dô dött, majd sza bad 
asszo ciá ciós elôadás ba csa pott a me xi kói és íror -
szá gi út já ról, az el zá rás évei rôl stb., s jócs kán túl -
lép te egy író-ol va só ta lál ko zó ke re teit. Az óriá si ve -
he men ciá val elôadott, a hang adás és a gesz ti ku lá -
lás vég le tei tôl sem men tes tör té net a kiál lás ak tu -
sá ra, az „itt va gyok, s el mon dom, amit átél tem” 
per for ma tív ere jé re, nem a szín re lé pés rep re zen -
tá ciós ha gyo má nyai ra tá masz ko dott. Az Artaud ál -
tal két hét tel ké sôbb „a Ke gyet len ség Szín há zá nak 
al kal ma zá sa ként” ér tel me zett elôadás (2004, 1203) 
kü lö nös hang súlyt he lye zett ar ra az 51 elekt ro sok -
kos ke ze lés re, amely alatt „Ro dez ben meg hal tam” 
(Uo. 1185). El vég re nem csak ki hull tak tô le a fo -
gai, és el tört az egyik csi go lyá ja, ha nem min dig 
olyan kó má ba esett, amely egy szer más fél óráig tar -
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tott, s mi vel nem akart feléb red ni, Dr. Fer dière már 
a hul la ház ba vi tet te. E fi zi kai meg pró bál ta tá so kat, 
a va ló ság szél sô sé ges, egyé ni ta pasz ta la tát per sze 
sem sze mé lyes je len lé te, sem azt felerô sí tô elôadás -
mód ja nem volt – mert nem le he tett – ké pes a kö -
zön ség tag jai nak egyé ni ta pasz ta la tá vá ten ni, s nem 
vé let le nül érez te ma gát Artaud „be zár va egy szín -
ház te rem be” (Uo. 1219). A szín rôl va ló le lé pé se 
elôt ti utol só mon da ta an nak pa ra do xon já ra vi lá gít 
rá, hogy a szín ház ban épp az ön ki fe je zés hat hi tel -
te len nek, kí nos nak, és a sza va lás hi te les nek: „Ha a 
ma guk he lyé be kép ze lem ma gam, jól lá tom, hogy 
egyál ta lán nem ér de kes, ami rôl be szé lek. Csak szín -
ház az egész. Mit te gyek, hogy ôszin te le gyek?” (Uo. 
1190) Egy Bre ton nak tett meg jegy zés pe dig an nak 
kény sze rû felis me ré sé rôl ta nús ko dik, hogy le he tet -
len át tör ni a szín ház fa lait, és be hoz ni az éle tet: „be -
lát tam, csak úgy ér tet het ném meg ma gam a kö zön -
ség gel, ha bom bát húz nék elô a zse bem bôl, és az 
ar cuk ba dob nám, a tá ma dás nyílt gesz tu sá val” (Uo. 
1219). E csa pás sal egyen ér té kû ha tást igye kez tek 
elér ni azok a ri kol tá sok és gong üté sek, ame lyek 
Artaud raj zai nak em lí tett kiál lí tá sa kap csán, a meg -
nyi tó és a zá ró ren dez vény alatt hang zot tak fel a 
hát tér bôl, ahon nan Artaud az is me rô sei ál tal felol -
va sott szö ve geit emel te ki, sa ját fi zi kai, akusz ti kus 
és vi zuá lis je len lé té vel át járt elôadó tér ré vál toz tat -
va a ga lé riát. Az au ten ti kus ha tás elér he tô sé gé nek 
il lu zó ri kus vol tát per sze föl fe di Artaud azon meg -
jegy zé se, ame lyet mind járt az 1947. jú lius 18-i ese -
mény után fû zött az ak kor el hang zott egyik írá sa 
után: „Vért kel lett vol na szar nom a köl dö kö mön, 
hogy elér jem, amit aka rok” (Uo. 1548). Az ef fé le 
vál lal ko zá sok hiá ba va ló sá gá ba va ló örö kös be le fu -
tás a tel jes pre zen cia és a min den ha tá ron kí vül re 
ke rü lés el kép ze lé sé nek tart ha tat lan sá gát tár ta fel, 
amely azon ban rend re erô sebb nek bi zo nyult, mint 
a be lá tás okvet len sé ge. Jól mu tat ja ezt egyik utolsó 
nyi lat ko za ta a Le Fi ga ro Lit té ra i re ha sáb jain: „na -
gyon régóta kí sért […] az írás azon for má ja, amely 
nem kö ve ti a nor mát. Sze ret nék a gram ma ti kán kí -
vül ír ni, és a ki fe je zés sza va kon tú li mód ját meg ta -
lál ni. Né ha azt hi szem, na gyon kö zel va gyok eh -
hez… az tán min den vissza húz a nor má hoz.” (Idézi: 
Bar ber 1993, 161) 

A hang ál ta li csa pás ra és a vo ká lis je len lét re tö -
re ke dett a fran cia nem ze ti rá dió fel ké ré sé re ké szí -
tett, A köl tôk hang ja so ro zat ba szánt Is ten íté let tel 
végezni cí mû mû sor is, ame lyet vé gül be til tot tak, 
és csak 1973-ban, hu szon öt év vel Artaud ha lá la 
után en ged tek adás ba. Az öt rész bôl ál ló szö veg, 

ame lyet fér fi és nôi han gok – köz tük a sza va kat las -
san for má ló, és eny he gúnnyal te lí tô Ar taud -é – 
reci tál tak fel vált va, Artaud rend re vissza té rô té máit, 
így az in dián szer tar tá so kat, a szín há zat, az ôrületet, 
a tes tet, a nyel vet stb. ír ta egy be, s a szer vek nélküli 
test nek ezút tal a hang ba sû rû sö dô el gon do lá sá ra 
épült. Mi köz ben megidéz te az is ko lásfiúk sper má -
ját össze gyûj tô, ily mó don az el jö ven dô há bo rúk -
hoz ele gen dô ka to nát biz to sí ta ni pró bá ló ame ri kai 
kor mányt, a fe ká liá val asszo ciált is tent, a fe ke te nap 
rí tu sát, amely a ke resz tet el tö röl ve hús ból, vér bôl 
és tûz bôl új je let ko vá csol, to váb bá a szel lem mel, 
a test bel sô gá zá val szem be sze ge zett cson tot, az élet 
alap fel té te lét. Mindezt úgy, hogy a szö veg mon dást 
hosszú si ko lyok, ri val lá sok, va la mint gong- és dob -
üté sek rit mi zál ták, ame lyek éppúgy meg tör ték, sôt 
szét szab dal ták a köz ve tí tés fo lya mát, mint az 
Artaud jegy zet fü ze teit tar kí tó raj zok az írást. Fi zi -
ká lis ki tö ré sek ként, a test nek az ürü lék hez, a vér -
hez, az on dó hoz stb. ha son ló – a rá dió adás fran cia 
meg fe le lô je, az émis si on ál tal imp li kált – (ki)lö ké -
sei ként a ma xi má lis ha tás kel tést cé loz ták, de „vo -
ká lis és szo no ri kus szce no gráfiába” ren de zôd ve 
(Artaud 2004, 1636) mód sze re sen igye kez tek 
akusz ti kai lag szét zúz ni a rep re zen tá ciót. Az adás 
nem a gon do la tok vi lá gá nak hang ján kí vánt szól -
ni, in kább a lég zés sel kor re lá ló, a kül vi lá gon se bet 
ej tô meg nyi lat ko zás olyan tes ti ere jét ér zé kel tet ni, 
amely min den fi lo zófiát és fi zi kát ké pes el tö röl ni. 
Nem össze füg gô tör té ne tet tol má csolt, ha nem kü -
lön bö zô for rás ból szár ma zó han go kat ré teg zett egy -
más ra, azok po li fó niá ja pe dig elosz lat ta a mo no lóg 
ha tá sát kel tô szö veg egy sé gét. A mû sor vi szont 
olyan elôadás mód után ku ta tott, amely ki kü szöböli 
a me di a li tást, te hát a han gon ke resz tül a le he tô leg -
köz vet le nebb, fi zi ka i lag a legerô tel je sebb ha tást tud -
ja ten ni a – vo ká li san le tá ma dott – hall ga tó ra, hogy 
ne ke rül hes se el a test meg ta pasz ta lá sát a maga vég -
le tes mi vol tá ban. Olyan hang zó te ret pró bált váj ni 
a fel vé tel mé diu má ba, amely ben ki vil lan egy hetero -
gén, sok nyel vû test a zön gék mö gül – de azok ál tal –
, azaz vo ká li san meg tör té nik az új test projek ció -
ja. A cél te hát – amely egy részt a be til tás, más részt 
az Artaud ál tal a tár sa dal mi el nyo más/el foj tás esz -
kö zé nek tar tott, mert a mik ro fon csa tor ná ján ke -
resz tül az éle tet ki re kesz tô rep re zen tá ció át hág ha -
tat lan sá ga miatt nem tel je sül he tett –, a test nek a 
hall ga tó elé ál lí tá sa lett vol na a han gon ke resz tül, 
még sem köz ve tít ve, ha nem a ma ga köz vet len sé gé -
ben. To váb bá a tár sa da lom ál tal a test be kó dolt dol -
gok kiir tá sa, és a lé lek tôl, szív tôl, álom tól, krisz -
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tus tól, csa lád tól, tör vény tôl, szin té zis tôl stb. meg -
fosz tott test nek (Vö. uo. 1335–1347) a ma ga pô -
re sé gé ben, hang gá csu pa szít va tör té nô elôál lítása. 
Az Is ten íté let tel végezni a „gye hen na ként” fel fo gott 
(Uo. 1213), az élet hez kí nált min den tá masz té kot 
elége tô, au to nóm, az ér te lem ál tal nem bé ní tott test 
megal ko tá sá ra tett tö rek vés miatt le he tett Artaud 
szá má ra „re du kált mo dell je an nak, amit a Ke -
gyetlen ség Szín há zá ban akar tam” (Idé zi: Finter 
1997, 25). 

E szín ház ról éle te vé ge fe lé Artaud újabb köny -
vet ter ve zett, amely azon ban nem ké szült el, csak 
a tö re dé kei sza po rod tak, hogy a jegy zet fü ze tei bôl 
kiemel ve, a Szín ház és ana tó mia (1946), A szí nész 
elide ge ní té se (1947), Szín ház és tu do mány (1947), 
il let ve A Ke gyet len ség Szín há za (1947) cím mel ke -
rül je nek pub li ká lás ra. S no ha Ro dez ben még e szín -
ház meg va ló sí tá sát ter vez te – kien ge dé se utá ni el -
sô tet te ként –, s ar ra kér te Ro ger Blint, sze rez zen 
olyan szí né sze ket, akik „nem fél nek a szí nen egy 
kés okoz ta vá gás va ló di ér zé sé tôl” (Artaud 2004, 
1066), csak ha mar új ra el tá vo lo dott a szín ház szí -
né szek kel tör té nô, egy pro duk ció ke re tei kö zöt ti 
el gon do lá sá tól. A hús ba vá gó ta pasz ta lat vá gya 
azon ban meg ma radt, sôt a Ke gyet len ség Szín há zát 
mindin kább az ele ven va ló ság kép ze te di men zio -
nál ta át, hogy egy vi szony lag konk rét ideá ból a lé -
te zés me ta fo rá já vá vál va szín ház le gyen „a vér pad, 
az akasz tó fa, a lö vész ár kok, a kre ma tó rium vagy az 
ôrül tek há za”, és ke gyet len ség „a le mé szá rolt tes tek” 
(Uo. 22). E tá gu lás, és az elôt te, il let ve utá na be kö -
vet ke zô szû kü lés per sze már ko ráb ban is moz gás -
ban tar tot ta a na gyon is élô nek gon dolt fo gal mat, 
amely fel vet te a vi lág egye tem lük te té sét: „az uni -
ver zum szín ház, / egy tra gé dia rep re zen tá ció ja, 
amely nek vé ge sza kad, de ké pes lett vol na meg nem 
tör tén ni” (Uo. 1387). E tra gé dia, ame lyet a há bo -
rú bor zal mai ra tett uta lá sok ré vén de ter mi nál nak 
a 20. szá zad el sô fe lé nek vi lág tör té nel mi ese mé nyei 
is, egy „ször nyû, / mégis ki ke rül he tet len szük ség -
sze rû ség / affirmá ci ó ja ként” (Uo. 1657) te szi lát ha -
tó vá a szín há zat, így az nem a ne gá ció mód ja, „nem 
az üres ség szim bó lu ma” (Uo.), ha nem az ál lí tá sé. 
Ak tu sa eli mi nál min den elôadást, to váb bá „min -
den tu do mányt, min den val lást, min den mû vé sze -
tet” (Uo. 1544), fak tu á lis ere je pe dig egyet len csa -
pás sal meg sem mi sít – Artaud haj da ni bot já nak 
azon su hin tá sá hoz ha son lóan, amely tôl Íror szág -
ban azt re mél te, hogy a brit szi ge tek men ten a ten -
ger be süllyed nek – min den ha lált. Ugyanis az em -
be ri test, amely nek nap ja van, sôt olyan, mint egy 

boly gó (Uo. 1210), ko ránt sem fix és vé ges, ha nem 
egy re csak vál to zik, mert vál toz tat ha tó, de „múl ha -
tat lan és hal ha tat lan” (Uo. 1545). Az egyet len 
Artaud ál tal elis mert tu do mány pe dig az, amely a 
te rem tés gesz tu sá val új tes tet for mál, s csak ez tart -
hat igényt a szín ház ra is, amely olyan tûz pró ba, 
ahol „a cson tok, a vég ta gok és a szó ta gok szét tip -
rá sa foly tán / új já te rem tôd nek a tes tek” (Uo. 1544). 
Mi vel az em be ri test rossz, or ga ni ku san át kell ala -
kí ta ni, s e vál to zás fe le lô se a szín ház, amely nem 
azért jött lét re, „hogy leír ja az em bert, és amit csi -
nál, ha nem, hogy egy em be ri lényt kreál jon” (Uo. 
1092). Ez az operá ció azon ban csak lát szó lag ha -
son lít az ana tó miához, hi szen vissza bont ja ugyan 
a tes tet pri mer ele mei re – gesz tus ra, moz du lat ra, 
kiál tás ra, azaz csont ra, hús ra, mem bru mo kra –, de 
nem pusz tán szét szab dal ja, ha nem a leg ki sebb kö -
zös több szö rös re hozza. Nyers anyag ként ke ze li, és 
vissza bon tás után új ra össze rak ja, ám ez nem a re -
konst ruk ció, ha nem az át lé nye gí tés szel le mé ben 
tör té nik, hogy a sem mire va ló test a transz for má -
ció ra, akár a raj zo kon lát ha tó osz tó dás ra, meg sok -
szo ro zó dás ra ké pes sé vál va új és újabb éle te(ke)t 
nyer jen. A Ke gyet len ség Szín há zá ról 1946 már ciu -
sá ban ké szí tett rajz épp en nek az ana tó miá val el -
len té tes fo lya mat nak, az ato mi zá lás nak az ak tu sát 
szem lél te ti, amely a lég üres tér ben egy más ra tor ló -
dó ar cok alat ti – a pa pírt négy vá gás ként (négy seb -
ként) fel sér tô – mu mifi kált tes te ket nem csak az él -
ve el te met te tés re, de a be bá bo zó dás ra is em lé kez -
te tô mó don ve tí ti egy más ra.  

A kö zön ség be dob ni kí vánt bom ba ként rob ba -
nó, „ato mi zált test-szín ház” (Évely ne Gross man ki -
fe je zé se – Uo. 1636) az egyik test bôl a má sik ba tör -
té nô át me ne tet, az „erôk bor zal mas ván dor lá sát” 
vég zi, ame lyet „nem le het két szer rep ro du kál ni” 
(Uo. 1177). Még pe dig a né mely mi to ló giák ban az 
is te nek lak he lyéül szol gá ló lé leg zet vé tel: azon le -
he let ré vén, amely nek hie rog li fá já val Artaud egy -
kor rá ta lál ni kí vánt „a szent szín ház esz mé jé re” 
(1985, 197 és 209). Az eb bôl kö vet ke zô el já rás a 
szí nész elide ge ní té sét, vagy – ha az ali é ner igé bôl 
elôál lí tott mel lék név, az ali é né ’ôrült’ je len té sét is 
já ték ba von juk – a megôr jí té sét cé loz za, amely nek 
so rán „a szí nész mód sze re sen föl seb zett tes tén 
izom ról izom ra meg ra gad ha tó vá vá lik az uni ver zá -
lis im pul zu sok ki fej lô dé se” (Uo. 1521). En nek az 
elide ge ní tés nek, a szí nész tes tét fe nye ge tô tár sa da -
lom el le né ben sza bad já ra en ge dett ôrü let nek te hát 
sem mi kö ze Brecht el já rá sá hoz, sôt Artaud in kább 
az eleu szi szi és az orfikus misz té riu mok ban al kal -
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ma zott tech ni ka felele ve ní té se ként ke ze li, hogy fô 
esz kö zé vé vál jon an nak a szín ház nak, amely nek 
nincs szük sé ge szín pad ra és elôadás ra, ahol óhatat -
la nul ott kí sér te ne a ha mis nak, va lót lan nak tar tott 
rep re zen tá ció. S amely a hang já ték ból a be til tást 
kö ve tôen kiáb rán dult, ahogy egy kor már a köl té -
szet ben és a filmben csa ló dott Artaud szá má ra egye -
dül ma radt: ha lá la elôtt egy hét tel Pau le Théve nin -
nek írt le ve lé ben új ra ne ki ve sel ke dett, hogy „ezután 
ki zá ró lag / a szín ház nak / szen tel je” ma gát (Uo. 
1676). S amíg a vég bél rák kal küzd ve már min den -
nap vér ben éb redt, konk ré tan „a vér szín há zát” ne -
vez te meg – fi zi o ló gi ai ál la po tát is mét egyik el gon -
do lá sá ba transz po nál va –, amely tes ti leg cse lek szik, 

és nem a ha lált elô le ge zi meg, ha nem az éle tet, hi -
szen „a szín ház va ló já ban a te rem tés szü le té se” (Uo. 
1677). Ami kor már cius 4-én haj nal ban meg halt, 
„tes te nem rob bant szét ma ra dan dó da ra bok ra” 
(Bar ber 1993, 162), mint egyik ko ráb bi szö ve ge jö -
ven döl te, ha nem él ni kez dett. Fel té ve, hogy éle ten 
még min dig azt „a tö ré keny és le be gô ma got” ért -
jük, „amely hez nem ve zet nek el a for mák” (Artaud 
1985, 71). Csu pán a Ke gyet len ség Szín há zá nak li -
mi tált – a né zôk szél sô sé gek nek va ló ki tett sé gé re 
fó ku szá ló – ér tel me zé se ma radt utá na, amely azon -
ban rend kí vül pro duk tív nak bi zo nyult a szín re vi -
tel nem csak ké sô mo dern, de poszt mo dern és 
posztd ra ma ti kus tö rek vé sei szem pont já ból is.
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