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Artaud mágikus színháza

Az „őrült"

Antonin Artaud is azok közé az őrültek közé
tartozik, akiket két-három évtized után kezd
komolyan venni a világ; közelről talán túl káp-
ráztató vagy egyszerűen hihetetlen jelenség le-
hetett ez a színész-rendező, aki egyszerre volt
szent és istenkáromló, megszállott próféta és
alázatos költő, aki „egész életén át - mint Claude
Mauriac írja - saját lényegét űzte, szüntelen azon
igyekezve, hogy elérje önnön képmását,
beleolvadjon és egyesüljön vele". Végül mégis
kilenc évet tölt az őrültek házában, két évvel
halála előtt engedik ki; iszonyúan szenved, fizikai
értelemben is, s küzd, lázad a megaláztatás és
kivetettség ellen, könyörögve fordul barátai-hoz
segítségért: „Fanatikus vagyok, de nem vagyok
őrült" - írja Breton feleségének. Aztán
skizofréniája egyszerre visszahúzódik és mintegy
kialszik, üresen és kisemmizetten még egyszer
visszakapja a szabadságot, de valójában már nem
él: elégette a belső tűz.

Sok mindennel próbálkozott. Ismert, nagy-
szerű színész volt, a kortársak felejthetetlennek
mondják, ahogy az 1928-as Jeanne d'Arc-filmben
Massieu testvér alakját megformálta; Dullin

Théátre de l'Atelier néven működő színházában
játszik, rövid ideig tagja a Breton vezetése alatt
álló szürrealista csoportnak, de még ez a keret is
korlátozottságot jelent számára. 1926-ban végül is
törésre kerül sor. 1927. június 1-én nyitja meg
saját színházát, a Théátre Alfred Jarry-t, melynek
műsorán első este saját egyfelvonásosa, Az
elrontott gyomor avagy a bolond anya és Vitrac
darabja, A szerelem titkai szerepel. A színház
rendkívüli anyagi nehézségek közt születik és
működik, a három alapító drámaíró, Artaud,
Vitrac és Aron a Sorbonne-on és egyik-másik
könyvkiadónál találnak néhány mecénást. A
nehézségek ellenére több darabot színre visz-nek,
köztük Vitrac legjelesebb művét, a Victor, avagy
gyerekek a hatalomnál címűt, Strindberget és
Claudelt (ez utóbbit a szerző engedélye nélkül és
szándékával ellentétes felfogásban).

A színház bukása sem keseríti el, annál ke-
vésbé, mert az 1931-es gyarmati kiállításon döntő
élményben van része, megtekintheti a Bali-
szigetekről érkezett színház vendégszerep-lését,
majd Berlinben Piscator rendezéseit látja; ezek
hatása alatt kísérli meg először, hogy meg-
fogalmazza látomását. 1932-ben teszi közzé a La
Nouvelle Revue Française hasábjain A kegyetlenség
színházának manifesztuma című első kiáltványát.
1935-ben még egyszer megpróbálkozik a
színházzal, a Cenci-család című darab-ját azonban
csak egyszer sikerül előadnia; ekkor jelenik meg
legjelentősebb könyve, A színház és mása, mely
legjelentősebb színházi írásainak gyűjteményes
kötete; ő azonban már Mexikóba megy, hogy az
ősi kultúra forrásainál ismerje meg a „metafizikus
igazságot". Az út azonban betegsége
elhatalmasodását hozza magával,

A szürrealista

Artaud elszakadt a szürrealistáktól, de gyö-
kereiben mindvégig szürrealista maradt, azaz
közös volt az ihlete a szürrealistákéval, közös a
forrás, ahonnan elindult, ami egész gondolat-
rendszerét megalapozta.

A szürrealisták a valóság eddig föltáratlan mély
rétegeinek felszínre hozását, a valóság mögötti -
vagy fölötti - valóság megragadását te-kintik
feladatuknak. Ez a társadalmi forradalom alapja
is, mondják, végső fokon a költészettől várva a
társadalom átalakítását.

Ugyanígy látja Artaud a színházban az új
társadalom megteremtőjét: az új színház újjá-szüli
a társadalmat. A gondolat és az élet közti
ellentmondást a polgári társadalom a végsőkig
fokozta - mondja. Az értelem a lét halált hozó
karikatúrája lett. Az ember, a színház, a társa-



dalom, melyben a Szillogizmus megöli az Életet,
elidegenedik önmagától és elveszti azonosságát:
az emberek ismeretlenek lesznek egymás
számára és elszakadnak a kozmikus erők áradá-
sától. Artaud önmagán, saját sorsán érzékelte ezt,
hisz egész élete egyrészt a különállóság-tudat, a
titokzatos erők zsákmányaként kiszolgáltatott
létezés átérzése, másrészt a rendező elme, az
értelem között feszült, s ez utóbbiban, nem is
alaptalanul, legádázabb ellenfelét látta: az
értelem volt a társadalomnak az az eszköze,
mellyel megítélhette és kitaszíthatta magából az
őrült lázadót.

Az „alkimista színház" leírásában Artaud szinte
szó szerint idézi a szürrealista kiáltványok
jelszavait: a színháznak „meg kell oldania. . . sőt
fel kell számolnia minden konfliktust, az anyag
és a szellem, az eszme és forma, az absztrakt és
konkrét közt teremtett ellentmondást, minden
látszatot egyetlen egy kifejezésben egyesítve,
mely hasonlatos az átszellemített aranyhoz".
Ahogyan az egész művészetnek, vagy még in-
kább: minden szellemi tevékenységnek, a szín-
háznak is arra kell törekednie, hogy megbékítse
az embert önmagával, és hogy megteremtse a
teljes embert, akiben az értelmi rend már nem
hadakozik az ösztönnel, a világnézet a gyakorlat-
tal, az egyéni ambíciók a társadalmi feladattal.

Egyébként, ahogy a szürrealizmus sem szüle-
tett előzmények nélkül, Artaud a „gondolat" és
az „élet" ellentmondásának kifejtésével sem áll
egyedül: ott feszül ez a kérdés a századforduló
művészetében és filozófiájában, Bergson,
Nietzsche, Proust, Péguy, sőt Gide műveiben.
Artaud a színpadi hősben mindenekelőtt a mítosz
hordozóját látja és nem a jellemet; ezért támadja
élesen Shakespeare-t csakúgy, mint Racine-t, az
egész ún. pszichológiai színházat, mely alapvető
tévedésen nyugszik: „kétségbe-esetten azon
igyekszik, hogy az ismeretlent be-vezesse az
ismertbe, tehát a megszokottba és hétköznapiba",
vagyis hogy feloldja és letagadja a mitikust,
ahelyett, hogy megidézné.

A kegyetlenség színháza

Amikor a Bali-szigetekről jött színház vendég-
szereplését látja, elragadtatottan írja: „Szellemi
alkímia szemtanúi vagyunk, mely a lélek álla-
potát gesztussá formálja át, száraz, visszafogott,
egyenesvonalú gesztussá, amilyen minden csele-
kedetünk lenne, ha az abszolútum felé törnénk."
Artaud arra helyezi a hangsúlyt, ami a színház
eredeti funkciója volt, az embernek a liturgikus
cselekedetben való megfogalmazására. A lényeg
tehát nem is az, hogy mit játszunk a színházban,

hanem hogy mi a színház. Artaud nem azt
mondja, hogy a színházat a néző és a színész
viszonya határozza meg, hanem mindenekelőtt
úgy beszél a színházról, mint kiválasztott, külön-
leges helyről, térről, amit ki kell tölteni, s ami
egyaránt várja a nézőt és a színészt.

Ez a kulcsa Artaud színházelméletének. Ez
pedig mindenekelőtt azt jelenti, hogy a színház, a
színházterem nem ugyanolyan helyiség, mint a
többi, hanem szakrális terület. Az az undor,
amivel Artaud leírja az átlag színházat, mely
ugyancsak „megtalálta igazi környezetét": az
öltözőt, a ruhatárat, a társalgót, helyes nyomra
vezet bennünket. Artaud-t az keseríti el, hogy a
szentély tisztátalan lesz, hogy a laikus elemek
elárasztják azt a helyet, ahol a szertartásnak kell
végbemennie. Artaud újra és újra utal a pap
igyekezetére, aki mindenképp körül akarja ha-
tárolni a szent dolgokat. A néző és a színész közti
különbségeket másodlagosnak tekinti, minthogy
mindkettőre szükség van az előadás-hoz, sőt mi
több, az előadás során mintegy azonosulniuk
kell. De ahhoz, hogy eltűnjék a határ a színpad és
a nézőtér közt, a színészek és a közönség közt,
meg kell határozni és egyértelműen meg kell
húzni a válaszvonalat a „világ" (a világi
környezet) és a „szent hely" (a színház) között.
„Felszámoljuk a színpadot és a nézőteret - írja -,
helyüket egyetlen közös tér foglalja el, ahol nem
létezik semmiféle válasz vagy akadály."

Az az egész színházépítészeti eszmefuttatás,
amit Artaud A kegyetlenség színházának mani-
fesztuma című első kiáltványában nyújt, arra az
alapgondolatra épül, hogy a szentélyt el kell ha-
tárolni a világtól. A színháztér egységének meg-
felel a színház és a világ közti különbség gondo-
lata. Azt írja: „Bármilyen garázst vagy hangárt
vehetünk, s azon alapelvek szerint építjük át,
ahogy egyes templomok keletkeztek . . . " A tér-
viszonyok mágikus jelentőséget kapnak: „a cse-
lekmény majd a terem négy sarkában folyik.
Igen, itt e négy alapvető ponton ... " A meg-felelő
térbeosztás, mint tudjuk, fontos szerepet játszik a
primitív népek építészetében csakúgy, mint a
templomok és szent helyek megtervezésében. Az
Artaud megálmodta színház tehát különálló,
szent hely, ahol megvalósul az egység; míg az a
színház, amely ellen lázad, nem-igen különbözik
a környező világtól, s ezért képtelen az egység
megteremtésére.

ú j nyelv
Az új színház azonban mindenekelőtt az ú j

nyelv kérdése. Az a kommunikációs rendszer
ugyanis, mely a szóra épül - mondja Artaud -



a nyugati világ szellemi degenerációját tükrözi.
Az utóbbi évszázadok színházában pedig elural-
kodott a szó. Holott a színháznak az embert a
maga fizikai mivoltában kell megmutatnia, meg-
felelő eszközökkel, azaz olyan „nyelvvel", amit
fizikai konkrétumok alkotnak: az „ősi fizika egy
fajtája, melytől még nem tudott elszakadni a
Szellem". A színházi nyelvnek - véli Artaud -
mindenekelőtt gesztus-nyelvnek kell lennie, hisz
a gesztus az emberi lét átérzésének „legfizikaibb"
jele. De itt nem az általában ismert gesztusról van
szó, nem a gesztikuláló vagy mimikus reflex-
mozdulatokról, hanem a totális gesztusról,
melyben az egész test részt vesz. Az Érzelmi
atlétika alapgondolata nem egy lélegzés-nyelv
kialakítása. Artaud ennél sokkal tovább megy: a
gesztusok nyelvének a test mozgásából kell
megszületnie. „Minden indulat valamilyen testi
magatartással jár. Amikor a színész saját testében
formálja meg az indulatot, testét új feszültséggel
tölti fel."

Vagyis arról van szó, hogy a színész a lehető
legmélyebben ragadja meg a nézőt, annyira
megrázza, hogy amíg az a megrázkódtatás kö-
vetkeztében mintegy túllép önmagán, ami az
előadás célja és értelme, elveszítse degradált
szellemiségét és megtalálja igazi egzisztenciáját.
Ezt pedig nem teheti másképp, csak olyan új,
expresszív eszközök segítségével, melyek eddig
ismeretlenek voltak, hisz a tradicionális színház
csak azt fejezte ki, ami ismert volt. Artaud láto-
mása szerint viszont egyfajta alkímia, mágia lesz
a színház, annak művészete, ami lehetséges. A
néző szinte a bőrén érzi a színházat: a színész
egész teste a gesztust megformáló jellé alakul át,
az előadás többé nem egy dráma színrevitele,
hanem a világmindenség metafizikus konkrét-
ságának mikrokozmikus átélése.

Ebben az új nyelvben aztán meglehet a maga
helye mindazoknak az eszközöknek, melyekkel
még a színház rendelkezik: a jelként felfogott
díszletnek, a rituális kosztümnek, az akusztikai és
világítási-vizuális effektusoknak. Az arányok, a
kontrasztok, a színháztérben elhelyezett fizikai
jelek kölcsönös viszonyai feltárhatják azt a köl-
tészetet, ami a megírt szövegen túl van, s amely-
nek feladata, hogy a nézőt minden ízében meg-
rázza. És ez lesz a „kegyetlenség színháza". Nem
naturalista, de fizikai értelemben vett ke-
gyetlenségről beszél Artaud, a néző fizikai meg-
rázkódtatásáról.

Mit jelent ez?
Először is a fenti „nyelvi forradalomból" kö-

vetkező intellektuális kegyetlenséget: a színház-
nak kegyetlennek kell lennie, hogy összetörje

azt az egész képet, amit a néző a világról alkotott
és magával hoz. Másodszor Artaud szín-háza az
irodalmi kegyetlenség színháza is: az előadásnak
valamiképp mindig az ősi, eredeti metafizikus
titkokról kell vallani: a teremtésről, a káoszról, a
rend születéséről. Csak ez a színház térítheti
vissza az embert léte valódi értelméhez. S végül
gyakorlatilag is kegyetlennek kell lennie ennek a
színháznak. Az érzékelés teljessége, melyet a
színház el kell hogy érjen, a totális és tiszta
színház eszméje megköveteli a nézőre való
egyidejű és teljes „rátörést" minden oldalról: „A
termet négy fal zárja körül, minden díszítés
nélkül, a nézők pedig középen, lent ülnek, forgó
székeken; ezek lehetővé teszik, hogy követhessék
az előadást, mely körben körülöttük folyik." S
csak így, e hármas forradalommal: a nyelv, az
irodalom és az architektúra forradalmával
változik meg a színház, s válik szentéllyé, hogy
megszülje az élet forradalmát.

A „szent hely"

A színház és mása első három fejezete a szín-
ház meghatározása körül forog. A színház olyan,
mint a pestis - írja a Színház és pestisben. Majd
középkori „primitívek" képeit idézi, s mint láttuk,
a színház alkímia is, de a legfontosabb mondatot
csak mellékesen írja le: „a színház..
hogy ne titkoljuk gondolatainkat, úgy hisszük,
azonosítható az ókori mágia erőivel". A színház,
természetesen az Artaud megálmodta színház,
első tekintetre krízisnek, viharnak, a titokzatos
hatalmak kitörésének tűnik. „A színház, akár a
pestis, krízis, mely vagy halállal, vagy gyógyu-
lással végződik" - írja. A világ vagy újjászületik,
vagy elpusztul. „Nem vagyunk szabadok. Az ég
még a fejünkre szakadhat. A színház azért van,
hogy mindenekelőtt erre megtanítson bennünket."

A sötét erők elűzésének gyógyulást kell hoznia.
A színház tehát mágikus ördögűzés : „A színház a
gonosz ideje, a sötét hatalmak diadala, melyeket
egy náluk hatalmasabb erő éleszt fel - míg ki nem
alszanak." Vagy: „a tragikus színész őrülete zárt
és tiszta körben marad. A gyilkos őrületét
felszabadította a cselekedet, megkönynyebbült, és
elveszítette kapcsolatát azzal az erővel, mely
életre hívta, de 'soha többé nem táplálja." Csak a
naivak hiszik, hogy a néző, ha a színházban
gyilkosságot látott, fölizgatva maga is - valódi -
gyilkosságot fog elkövetni. Épp ellenkezőleg, az
erőszak látványa a megismételhetetlenséget
tanítja.

A színház tehát - Artaud látomásában - a
megtisztulás szent helye. A mágia nem más,



mint képesség a természetet irányító és az embert
fenyegető erők megragadására. Ezért tekinti
szakrálisnak a színházat: mivel egyedül a színház
képes a mágikus ördögűzés szentélyévé lenni. S
mert képes rá, azért várja Artaud a színháztól a
társadalom betegségére is az orvoslást. A színész,
aki a közösség nevében, tehát mint-egy a pap
szerepében lép fel, elragadtatja magát (s közvetve
a közösséget is), hogy látszólag véghezvíve a
természeti folyamatok kegyetlenségét, megelőzze
az isteneket és elvegye hatalmukat. A Költészet
feladata, mondta Breton, hogy az embert
megszabadítsa a halálarcú „félelmetes jótól",
Artaud szerint pedig „a színház a közösségi
megtisztulást szolgálja", a felbomlott harmónia
megszületését.

Látomás és valóság

Artaud a színházért és a színháznak élt, de
Artaud színháza valójában sohasem született
meg. Látomását, a „kegyetlenség színházát"
tanítványai és tisztelői megőrizték: így nevezte el
legutóbb Peter Brook is a sajátját. Martin Esslin,
aki mint láttuk, mintegy az abszurd színház atyját
látja benne, a hídverőt, aki össze-köti az első,
kezdetleges kísérleteket az abszurd
„virágkorával", azt írja róla: „Külső látszatra
fáradozásai teljes hajótöréssel és lelki összeom-
lással végződtek, mégis bizonyos értelemben
győztes maradt." De igaza lehet Ionesconak is,
amikor azt mondja, hogy „Artaud messianiszti-
kus becsvágyai nagyobbak voltak intellektuális
képességeinél", vagy Polierinek, a tanítványnak,
aki szerint „Kiesler, Gropius és mások már tíz
évvel előbb és sokkal pontosabban megterem-
tették a modern színjátszás alapjait". Igaza lehet a
wroclawi laboratórium-színház rendezőjének,
Grotowskinak is, akit pedig az artaud-i álmok
egyik nagy megvalósítójának tartanak, amikor
egyik interjújában így nyilatkozik: „Artaud
kétségkívül ösztönzést ad a színészi játék új
lehetőségeinek kutatásához, de az, amit javasol,
végül is nem más, mint vízió, a színészi játékról
szóló sajátos költemény, s írásaiból lehetetlen
gyakorlati következtetéseket levonnunk."

Korai lenne végleges ítéletet alkotnunk arról a
„forradalomról", amit természetesen elsősorban
elméleti írásai teremtettek, s nem derékba tört
színészi-rendezői pályája.

Mégis fel kell vetnünk a kérdést, hogy mi a
jelentősége számunkra. Rendkívüli élességgel
látta meg azokat a pontokat, ahol a színház el-
árulta küldetését, ahol már nem volt többé szín-
ház. De mintha maga is belevakult volna meg-
látásainak fényébe: látomása elszakadt a valós

anyagtól, a fogható térben-időben realizálódó
színháztól, mintegy e fölött lebegett. S bár meg-
döbbenti az olvasót írásaiban a lehető legváratla-
nabb fordulatok ellenére megvalósuló belső,
kristályos rend, mégsem vehetjük kezünkbe
gyakorlati utasításként, színházi kézikönyvként
műveit. Az, aki szó szerint magáévá teszi egy-egy
megállapítását, hasonlatát, egy-egy írásának
gondolatmenetét vagy éppen érdekes, de zavaros
filozófiáját, könnyen fulladhat olcsó különc-
ködésbe vagy feltűnést keltő, de értéktelen
végletekbe. Talán leginkább Grotowskival ért-
hetünk egyet, aki mindenekelőtt ösztönző erőt,
inspirációt lát Artaud írásaiban, az új utak, új
lehetőségek kutatásához.
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Déryné születésének 175. évfordulója alkal-

mából emlékünnepély zajlott le a Fészek

Klubban, amelyen az emlékbeszédet Kazimir

Károly, a Szövetség főtitkára tartotta.

Az igazgatói összejövetelen külpolitikai tá-

jékoztatót tartott Pálfy József, a Magyar-

ország főszerkesztője.

A szakmai előadások keretében Dr. Halász

László művészettörténész megtartotta Debre-

cenben négy pszichológiai előadásból álló so-

rozatának első előadását. (Ez a sorozat

később Kaposvárott is elhangzik.)




