
tük fel a kérdést Remeznek. Azt vála-
szolta, hogy általában több témán gon-
dolkodik egyszerre. Ez a folyamat körül-
belül egy évig tart. Ahhoz, hogy megírja a
darabot, elég három hét. Alekszandr
Remez rendkívül technikás drámaíró.
Nagyra becsüli a szakmai tudást, és nem
tűri a dilettantizmust. Egész életében
darabokat írt, az elsőt a középiskola
harmadik osztályában. Az Irodalmi Fő-
iskolán az ismert drámaíró, Viktor Rozov
és az irodalomtörténész Inna Visnyevsz-
kaja tanítványa volt. Húszéves korában az
egyik fővárosi színházban, a Központi
Gyermekszínházban debütált, Búcsúeste volt
című darabjával.

Darabjainak fő témája a személyiség
kialakulása - azé az összetett minőségé,
amit emberi tisztességnek nevezünk. Több
darabja úgynevezett „ifjúsági" darab, ami
természetes egy ilyen fiatal írónál.
Mestere a feszült, csaknem bűn-ügyi
cselekménynek, és különösen finom
érzéke van a mindennapi, beszélt nyelv
iránt.

Említettem, hogy Remez sok darabja a
fiatalokhoz szól. Sok, de nem az összes.
Számos történelmi drámát is írt. Ebben a
műfajban nem a történelmi hűség, nem az
elmúlt korok felidézése izgatja, hanem az
emberi lélek.

Ilyen típusú darabjainak egyike a
Shakespeare életében, amely iránt a Gogol
nevét viselő moszkvai Drámai Színház
érdeklődött. A darabban arról az össze-
esküvésről van szó, amelyet 16o1-ben
gróf Essex szőtt Erzsébet királynő ellen.
Az intrikában Shakespeare is részt vett
társulatával. Aztán múlnak az évek, erőre
kap a drámaíró, az erőszakos udvari
intrika feledésbe merül, és már régóta nem
zavarja senkinek a gondolatait.
Shakespeare életében ez csak jelentéktelen
részlet, ami megtörténhetett, de mégsem
történt meg. Csak a művek maradnak
meg. Csak a műveknek van értékük és
joguk az élethez.

Sok arra érdemes nevet nem írtam le
ebben a cikkben, másokat csak futólag
említettem. Ahhoz, hogy akár csak rö-
viden is jellemezhessük a fiatal szovjet
drámaírók munkásságát, alaposabb ku-
tatómunkára lenne szükség. Most csak ar-
ra vállalkozhattam, hogy általános képet
rajzoljak azokról az irányzatokról, ame-
lyek az új szovjet drámairodalom fejlő-
dését jellemzik.

(Iszakovits Mária fordítása)

GARAI LÁSZLÓ

Beszélgetés
Ljubimovval
és Jefremovval

Átültethető-e a színházművészet?

GARAI: Tulajdonképpen furcsa kérdést
akarok feltenni Önöknek, akik rendeztek
nálunk is: lehetséges-e a színház exportja?
Transzponálható-e a színház-művészet
egyik országból a másikba, akár úgy,
hogy egy színház egész társulata
vendégszereplésre utazik, és a néző-téren
nem a Tagankának vagy a Művész
Színháznak a közönsége ül; akár úgy,
hogy a rendező a társulata nélkül utazik,
és a formát olyan anyagon kell felmutat-
nia, amely egymással összeszokott, de a
rendezővel éppenséggel nem összeszokott
színészekből áll; végül transzpor-tálható-e
úgy, hogy a társulat is meg a rendező is
otthon marad, de az alkotást más rendező
más társulaton, más közönség előtt
megpróbálja megismételni? Láttam az
Önök előadásait Moszkvában, és ezek
annyira illeszkedtek a városhoz és a
történelmi korszakhoz, amelyben előadták
őket, hogy már akkor feltámadt bennem a
kérdés: ha nem más országba, csak más
városba viszik át az előadást .. . ha A
Mester és Margaritában Woland nem
moszkvai, hanem mondjuk leningrádi
vagy tbiliszi közönség elé áll ezekkel a
szavakkal: „Hadd nézzem a
moszkvaiakat! Még mindig olyan korrupt
gazemberek-e, mint azelőtt?" - ugyanaz
lesz-e a színházi hatás? Láttam a
Szovremennyikben az Ön rendezésében,
Oleg Nyikolajevics, a Bolsevikokat 1968-
ban, majd újra megnéztem 1971-ben, és
állíthatom: két teljesen különböző elő-
adást láttam, pedig nemcsak a szöveg és a
rendezői megoldás maradt változatlan,
hanem még a színészek is ugyanazok
voltak - csak a közönség változott meg ez
alatt a három év alatt .. .
LJUBIMOV: Ezt a kérdést egész kö-
zönségesen, mondhatnám vulgárisan is
meg lehet közelíteni. Ön az exportról
kérdez: azt mondhatnám, ahhoz, hogy az
export lehetséges legyen, mindenek-előtt
keresletnek kell lennie. Ez az első. Ez
után következhet a válogatás: melyik
színész illik leginkább az eredeti színész
helyébe, melyik országba vigye el az
ember ezt vagy azt az előadást. Én például
szívesen megrendezném még egyszer a
Hamletet, de a legszívesebben

Angliában. Persze gyakrabban nem az
ember választja ki az előadásához a
megfelelő országot, hanem a meghívó
ország illetékesei választják ki, hogy
milyen darabbal hívják meg az embert.
Előfordul ugyan, hogy csak a rendező
személyéhez ragaszkodnak, a darab meg-
választását pedig rábízzák, de sajnos rit-
kán. Nyugaton meg legszívesebben úgy
választanak, hogy előre megnézik még a
rendező színházában a kész produkciót,
hogy azután viszonylag biztonságosan
fektethessék bele a tőkét. De az én praxi-
somban még ez is előfordult: japánok
megvásárolták és lesokszorosították két
előadásomat, a Csendesek a hajnalokat és
Gorkij Anyáját. Azután japán udva-
riassággal meghívtak, hogy bemutassák
nekem a már kész előadást. Mindent le-
másoltak, abszolút pontossággal, japá-
nokhoz méltó mívességgel: minden egyes
típust, a maszkokat, mindent! Teljesen el
voltam képedve: hol találtak ilyen
típusokat, amelyek egy az egyben
megfelelnek azoknak, amelyeket a moszk-
vai előadáson láttak. Ez nem lopás volt:
nyíltan másolták a megvásárolt mintát,
azután meghívtak, hogy „átvegyem" az
előadást, elvégezzem rajta az utolsó si-
mításokat. Azonban nem volt mit simí-
tani, hiszen a japánok éppen a másolás
tökéletességében híresek, és a színészeik
is méltók voltak ehhez a világhírhez. Ezt
én nagyon élvezem. Szerintem a mi
színészeinket rosszul tanítják a míves
mesterségre. Olyan fennkölt eszmékkel,
absztrakt dolgokkal tömik tele a fejüket,
amelyektől halálos megaláztatásnak fog-
ják érezni, ha elvárják tőlük, hogy előadók
legyenek. Márpedig mióta a világ világ, a
színész előadó volt és marad, és
mindenféle ostoba fecsegés helyett ezt
kellene a színiakadémián beléjük plántál-
ni: A te hivatásod az előadóé, és ez fenn-
költ mesterség, olyan egyedülálló művé-
szeké, mint Richter, mint Menuhin .. .
JEFREMOV: Sztanyiszlavszkijt az egész
világ hívta . . . de szó szerint: talán nem
volt olyan ország, ahova ne hívták volna
meg, hogy rendezzen valamit, akármit - és
soha, egyetlen országban sem rendezett
egyetlen előadást sem .. .
LJUBIMOV: Azt hiszem, ő akart volna...
JEFREMOV: Nem! Ez számára elvi
kérdés volt. Vagyis hát természetesen
állandó érintkezésben volt külföldi szín-
házi emberekkel. Válaszolt a rendszerére
vonatkozó kérdéseikre, meghívta őket
próbákra. De amikor már kialakult évek
bosszú során át a színház eleven művészi



szövete, akkor ezen a szellemi közösségen
kívüllépve már nagyon nehéz bármilyen
művészi teljesítményt is fel-mutatni.
Ehhez közös asszociációk kel-lenek,
azonos viszonyulás az élethez és a
művészethez, ebben meg ebben közösen
kell hinniük. Transzponálható-e a szín-ház
- kérdezi ön. A transzportálásnak persze
nyelvi akadályai is vannak, de ez sem
olyan triviális kérdés. Miért van az, hogy
ha otthon rendez az ember külföldi
szerzőt, akkor eleinte úgy érzi, hogy újra
kell fordítania az egész művet, még akkor
is, ha olyan kitűnő fordítása van, mint
nálunk általában a klasszikusoknak,
például Shakespeare-nek ? De hiszen ami-
kor saját nemzeti klasszikus szerzőnket
rendezzük, akkor is ugyanez az érzésünk,
mert létezik az idő tényezője: ami a klasz-
szikus szerzőben a rendezőt izgatja, az a
darab szelleme, de már a formai megoldá-
sok, a darab kapcsolata a maga korának
színházi kultúrájával változtatásra ingerel.
Mert a mai színház például már semmilyen
stilizálástól nem fél, ezért például
Ljubimov bármilyen irodalmi művet szín-
padra tud vinni, és nem torpan meg sem-
milyen színpadi megoldás előtt sem, ha
egy irodalmi mű egyszer megragadta .. .

Vannak színházi előadások, amelyek
rendezője olyan formai megoldást talált,
hogy a későbbi, például külföldi
rendezésnél már evidens megoldásként ez
a forma ugrik be. Ha az ilyen jól meg-
talált formai megoldás és a színészek
magas színvonalú mesterségbeli tudása
összetalálkozik, ebből jó előadás születhet,
még az se kell hozzá, hogy a rendező és a
színészek értsék egymás nyelvét . .
LJUBIMOV: Hiszen a balettmester is
enélkül rendez.
JEFREMOV: A balettben magától ér-
tetődik, de a színházban is könnyű
rekonstruálni a jó formát, ha a színész
magas színvonalon tudja, mit hogyan kell
végrehajtani.
LJUBIMOV: Mert például a filmszínész ...
Én újra meg újra elképedek a színészeken,
bár én magam is voltam színész. Forgatás
közben sohasem kérdezősködnek. Azt
mondja a rendező: „Totál plán. Most így
nézzél. Ne így, így rossz, hanem amúgy.
Most jó lesz. Most mondd a szöveget." És
a színész mondja. Hiszen a rendező
fejében, ha jó rendező, megvan az egész
képösszeállítás. De ugyanígy a színházi
rendező fejében is megvan az egész
kompozíció. A színész viszont miközben a
filmrendező utasítását pontosan
végrehajtja, a szín-házban feltétlenül
elkezd okoskodni,

kérdezgetni: miért így, miért nem amúgy?

JEFREMOV: Ez így van. De mégis:
különféle filmek lehetségesek, és a szín-
házi előadások is lehetnek különfélék.
Úgy gondolom, hogy olyan dolgokat,
amelyek komplikált belső világgal kap-
csolatosak ...

LJUBIMOV: . . . nehezebb színpadra
vinni.
JEFRFEMOV: Nagyon nehéz szerintem.
Ehhez olyan színházzal kell szerződést
kötni, amelyet valamilyen módon már
érzékei az ember, és látja, hogy van lehe-
tőség egymás kölcsönös megértésére az
ember problémavilágát illetően. Ezt előre
tudni kell, enélkül nem lehet egy-szerűen
fogni és megvalósítani alkotói ötleteket.
Garai László azt is felvetette, hogy az
előadások az időben elvileg hogyan
maradnak fenn. Ez a kérdés számomra
világos és igen fontos. Az idő igen
jelentősen módosítja, hogy a néző hogyan
látja ugyanazt a előadást. Vegye például a
következő tényt. Nálunk a huszadik
kongresszus előtt zsúfolásig tele voltak a
színházak. Lazajlott a huszadik
kongresszus, és egyetlen pillanat alatt -
ezt direkt megfigyeltem, komikus
gyorsasággal történt - kiürültek a
színházak. Az emberek megértették vagy
mondjuk, kezdték megérteni, hogy az
országban sokkal komolyabb dolgok
vannak, a színházak pedig primitív
ostobaságokkal (és még ezeket is előre
megcsócsálva) etették a nézőt. Ezért
aztán, ha egy színházi előadás célba talál,
nyugtalanítja a nézőt, izgatja a tár-
sadalmat (mondjuk így: a társadalomnak
azt a részét, amely egyáltalán bemegy a
színházba), akkor egy társadalmi válto-
zással az előadás elöregedhet.

A színházat a műemlék-előadások
konzerválása múzeummá teszi.
LJUBIMOV: Várjál csak, ez nem így van.
Vegyünk két előadást a te színházadból: a
Turbinák végnapjait, azt a híres előadást,
amelyet láttam annak idején, és amelynek
minden részletére máig emlék-szem -- és
ugyanennek az újabb előadását, amelyet
nem láttam, de azt mondják, nem valami
remek .. .
JEFREMOV : Egyszerűen vacak!
LJUBIMOV: Na ugye! Hát tessék: re-
konstruáld azt a régit .. .
JEFREMOV: De nem tudod rekonstru-
álni, mert ott minden egy meghatározott
atmoszférára épült, nem pedig holmi
általában vett formára.
LJUBIMOV: Ami az érdekes, az az, hogy
én viszont mindmáig emlékszem minden
egyes szerep kidolgozására. A
partitúrájukra, érted? De hiszen, ha
megvan a partitúra, akkor rekonstruál-
ható az előadás.
JEFREMOV: Úgy gondolom, hogy ma a
partitúrának is másnak kell lennie, mert
minden megváltozott. Ma ugyan-ebben a
színdarabban egész más aspek-tust kell
kiemelni.

A mai néző számára ugyanabban a
színdarabban már valami egészen más a
fontos. Igy gondolom én.
LJUBIMOV : Nem tudom: vannak egy
gyerek számára is érthető igazságok,
amiket nálunk gyakran képtelenek fel-
fogni. Minálunk gyakran a haladást kérik
számon a művészeten - hát ez ostobaság.
A művészetben semmiféle haladás nem
lehetséges ez egyszerűen ellentmond a
művészet elemi törvényei-nek, az egész
egyetemes művészettörténetnek. Vegyük
Rodint és Michelangelót vagy
Michelangelót és Praxitelészt - melyikük
képviseli a haladás magasabb
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és melyikük az alacsonyabb fokát? Ezek
egyáltalán nem olyan fogalmak, amelyek a
művészetekre alkalmazhatóak lennének.
JEFREMOV: A nyelv - ennek kell
mainak lenni, erről van szó.
LJUBIMOV: Hogy az ördögbe?! Nézem
Michelangelót - teljesen mai a nyelve .. .
JEFREMOV: Így van!
LJUBIMOV: Teljesen mai! Vegyük a
Rabszolga-szobrait: az anyag felét rajta
hagyja, és a fantáziánkra bízza a befeje-
zést. És ugyanakkor a Pietá a Szent Péter-
bazilikában már egészen más modorban
készült. Miközben ő egyáltalán nem úgy
jár el, mint Picasso, aki elindul Leonardo
rajzstílusától, szándékosan felbomlasztja
azt, kipróbál egy újabb stílust, azt is
elviszi a felbomlasztásig, a végtelenségig
eljátszva a formákkal, egyre újabb meg
újabb megoldásokat keresve ... De már
igen messzire távolodtunk a tárgyunktól
.. .
GARAI: Ellenkezőleg: szerintem a té-
mánknál vagyunk, sőt egyre inkább.
LJUBIMOV: Vagy például Sztanyisz-
lavszkij, akit én igenis nagyra értékelek,
bár gyakran hallok olyasmit, hogy állí-
tólag nem egészen értem őt (ami egy-
szerűen nem igaz: ha Sztanyiszlavszkij
nem érdekelt volna, akkor nem rohantam
volna, hogy tanítványától, Kedrovtól
tanuljam a mesterséget) . . . Vagy vegyük
például a filmet: egyes filmek-ben olyan
vakmerően alkalmazzák ma a vágást,
hogy korábban ilyesmire senki sem mert
volna vállalkozni. Mert a különböző
információknak az a tömege, amely
egyidejűleg éri az agyunkat, úgy
változtatta meg az embereket, hogy már
biztosan lehet számítani rá, hogy
megértik a váltásokat az események kü-

lönböző síkjai között, sőt az események
és a képzelet síkja, a valóságos képek és
az álomképek között is, anélkül, hogy
valamilyen technikai trükkel külön jelez-
ni kéne, hogy itt most nem a valóságról,
hanem álomról lesz szó .. .
GARAI: Ami mármost a színházat illeti,
az atmoszféra kérdésénél állapodtunk
meg: annál a kérdésnél, hogy ha meg-
változik az atmoszféra, meg kell-e vál-
toztatni az egész előadást.
JEFREMOV: Tudja, az atmoszférát
rengeteg különböző tényező együttese
határozza meg. Ilyen tényező, például, a
színész egyénisége. Jurij Petrovics az
előbb a Turbinék végnapjait emlegette: hát
például amikor ebben az előadásban
Jansin nem játszott többé, ezzel valami
véglegesen elveszett az előadásból.
Előfordul, hogy egy előadást egyszerűen
nem lehet többé játszani, ha eltávozik
belőle egy érdekes egyéniség, mert énjé-
vel, saját lényegével az illető valami
olyant tett hozzá az előadás atmoszférá-
jához, ami nélkül ez már nem az az at-
moszféra többé. De a néző is meghatá-
rozza egy-egy előadás légkörét: például
merőben más a légköre egy tábori elő-
adásnak, mint egy . . . mit tudom én .. .
szakmai bemutatónak. Ezért aztán annak,
aki meghív egy rendezőt, hogy az transz-
portáljon egy színházi előadást, nagyon
meg kell gondolnia: alkalmas-e vajon az
az előadás, hogy ezt a társadalmat izga-
lomba hozza.
LJUBIMOV: Ez mindig tanulságos kí-
sérlet. Például Ohlopkov megrendezte a
Hamletet, és sikere volt. Parádés elő-adás
volt. Nekem nem nagyon tetszett,
különösen így utólag visszatekintve.
Afféle opera diurna volt. Azután egy évvel
később megérkezett Paul Scofield a

Brook-féle Hamletben. Nem elég, hogy
egészen másféle modort és stílust hoztak,
amilyent nálunk nem látott a szín-ház . . .
vagy valamikor látott, de később azután
elveszített a papirosfigurák sematikus
dramaturgiájának évei alatt, amikor a
konfliktusmentesség elmélete és más
efféle zöldség dívott. De mindehhez még
ott volt maga Paul Scofield, aki a
„dühöngő ifjúság" soraiból való volt, és
nagyon imponált a fiataloknak vagyis a
fiatalok meghatározott rétegé-nek, a mi
nemzedékünknek. Formáját tekintve is
igen merész és demokratikus volt az
előadás...
GARAI: Mikor volt mindez?
LJUBIMOV: Mikor is? Valamikor a
háború után.
JEFREMOV: Mindjárt megmondom. ..
1954-ben volt.
LJUBIMOV: Már kezdődött holmi lég-
mozgás, igen.
JEFREMOV: Szóval ötvennégyben vagy
ötvenötben megérkezett Scofield .. .
illetve Brook. . . Ma már, persze, mindez
természetes, de akkor... Emlékszel a
párbajokra? Nálunk Nyemirovics hosszú
színházi párbajokat állított be, ők meg
célirányosan: ha meg kell ölni, hát minél
előbb, annál jobb... De valamit akartál
mondani.
LJUBIMOV: Csak azt, hogy most is
nagyon megtetszett Olaszországban egy
színész, a Két úr szolgáját játssza
Strehlernél. De virtuóz módon! Negyvenöt
éves lehet. Fantasztikusan játszik: a fiatal
Chaplin színvonalán. Mondom neki: Így
ma senki nem tud játszani. Azt mondja:
„Na ja, a mesterem öt évig tanított erre a
szerepre. Én meg most már három éve
tanítok rá egy fiatalembert - még egy-két
év, és átadom neki a szerepet, mert ennél
tovább már nem bírom játszani." Ke-
ménykötésű ember, de fizikailag nem
bírja: van dialógus, amelyet kézen állva
folytat, hosszan ám, az akrobatikus ele-
mek egymást váltják - mozgásművészeti
oldalát tekintve fantasztikus a szerepfor-
málás, de eközben a szövegmondás is
pompás, hogy el ne felejtsük. Nem két-
séges, hogy ezt bárhol el tudja játszani, és
mindenhol értékelni fogják.
GARAI: Igen, ami a színház technikai
oldalát illeti, kétségtelenül így van.
Vagyis amíg arról van szó, amit Ön ko-
rábban így fejezett ki: a színész - előadó.
A rendező azonban interpretátor. Mi tehát
a helyzet, ha számításba vesszük, hogy
nem csupán a színész előadói technikáját
kell transzponálni egy másik kö-

Végvári Tamás és Udvaros Dorottya Ljubimov Csere-rendezésében (MTI-fotó - llovszky Béla felv.)



színháztörténet
zönséghez, hanem azt a módot is, ahogyan
a rendező a maga közönsége számára
értelmezte - mondjuk Shakespeare-t?
LJUBIMUV: Gyakran kérdezik tőlem: kire
számítok, amikor rendezek. Gondolom,
ritkán van, hogy az ember valakire számít.
Amikor rendezek, arra számítok, hogy ha
ez engem ennyire érdekel, biztosan lesz,
akit majd szintén érdekelni fog.
GARAI: Ez kétségtelen. De vajon az
fogja-e érdekelni, ami Önt, amikor ren-
dezett. Teszem azt, Ön elviszi külföldre,
mondjuk Magyarországra a Hamletet, és a
közönség egy része kitüntető érdeklődést
mutat a függönnyel végzett valóban
impozáns technikai trükkök iránt - biztos-
e, hogy a közönségnek ez a nálunk
legalábbis nem csekély része azt az
előadást látta, amelyet Ön megrendezett?
LJUBIMOV: Nézze, az önök országa
különös ország, ami a színház helyzetét
illeti. Önöknél a színész valahogy úgy
képzeli, hogy más dolog az ő játéka, és
megint más dolog az előadás. Úgyhogy itt
előfordulhat az is, amit Ön említ. De
amikor a Berliner Ensemble fesztiválján,
amelyet Brecht születésének 80. év-
fordulójára rendeztek, bemutattuk, hogy
milyen Brecht a mi felfogásunkban, akkor
ott biztosan az előadást értékelték.
GARAI: Ez A szecsuáni jólélek volt?
LJUBIMOV: Igen. Nagyon izgultam, mert
már tizenöt év eltelt azóta, hogy ezt az
előadást bemutattuk. De a színészek!
Ritkán vagyok hálás a színészeknek, de itt
nagyon hálás voltam nekik. Ők is
megérezték, hogy tizenöt év után szakértő
közönség előtt vizsgáznunk kell: nem
valami marhaság-e, amit csinálunk. s
sajátos metamorfózison mentek át: úgy
játszottak, mintha - jó értelemben véve a
szót - stúdiósok lettek volna. Vizsgáztak,
hogy halott előadást játszanak-e vagy
igazi művészek. És az előadás élt, ezen az
estén legalábbis. És kiderült, hogy Brecht
mi-nálunk mégis másmilyen, de ez
imponált a németeknek. Mert náluk
Brechtet már kanonizálták.

A beszélgetés még igen hosszan foly-
tatódott, s az újabb meg újabb témák újabb
meg újabb lehetőséget kínáltak
Ljubimovnak arra, hogy megvallja hitét,
mely szerint a színházművészet
transzportálható, ha az előadás formája ezt
lehetővé teszi - Jefremovnak pedig arra,
hogy amellett tegyen hitet, hogy a
színházművészet nem transzportálható, ha
az előadás (pszichológiai és ideológiai)
atmoszférája ezt nem teszi lehetővé.

VINKÓ JÓZSEF

A szellem öngyilkosa

Kísérlet Antonin Artaud portréjának
megrajzolására

Artaud-a-Momo - Artaud-a-Kitaszított

A társadalom öngyilkosa. Démon és Szent.
Angyali őrjöngő. És még? Artaud-a-
Kokós. Artaud-a-Próféta. Artaud: az
utolsó elátkozott költő. És főleg (sokak
szemében még ma is) habzó szájú vad-
zseni, „az Ördög fattya, aki lázba hozta
Párizst", s időnként, no nem a többiek
bosszantására, egy konyhakés hegyével
böködte koponyáját, hogy a rontó szel-
lemet agyából kiűzze.

Melyik Artaud tehát? A Saint-Germain-
des-Prés vézna poétája, aki André Breton
és Max Jacob társaságában csatangolt
kávéházról kávéházra? Vagy a tékozló, az
Istenhez megtért katolikus? Esetleg az az
Artaud, akit az ötvenes évek
beatnemzedéke (főleg az Egyesült
Államokban) a homoszexualitás és a. he-
roin fejedelmeként ünnepelt? A Kabala
főpapja? A mexikói pcyotl-rítus beava-
tottja? Vagy a színházi Artaud, akire az
elmúlt húsz esztendőben többet hivat-
koztak, mint a Cartel tagjaira (Jouvet-ra,
Dullinre, Pitoëffre, Batyra) együttvéve, s
akinek gondolatait másod-harmadkézből
ellesett, kifacsart részidézetek alapján
rengetegen félremagyarázták ? Melyik
Artaud? A hamis legendák „őrült misz-
tikusa" a „szubjektív idealizmus zavaros
képviselője", akit elutasítottak anélkül,
hogy módot adtak volna a megismerésére?

A költő, ha meghal, arca kisimul. Nem
tudom, Artaud arca kisimult-e, de az a
fénykép, amit 1948-ban, nem sokkal ha-
lála előtt az ivryi idegszanatóriumban
készítettek róla, örökre belémvésődött.
Szétroncsolt, kifosztott arc, fakó, meg-tört
tekintet, kívül az Időn, kívül minden
Törvényen. Kevés hasonló fényképet
ismerek. Talán Nietzsche utolsó fotója
vagy Nerval széttöredezett arca azokban a
pillanatokban, amikor „átcsúszott a másik
oldalra". Artaud megadóan ül a
fényképezőgép lencséje előtt, a szürke
öltöny beburkolja vézna testét, nyakán
fekete gyapjúsál, ujjai görcsösen szo-
rongatják csuklóját.

s most nézzenek meg egy másik fotót.
Kritikus időpontban készült ez is, 1930-
ban, a Jarry Színház bukása körüli

harcok idején. Mégis mekkora különbség!
Ez az arc, ahogy Barrault írja, „királyian
fenséges, tiszta". A tekintete élet-erős,
magabiztos. A két fotó között mindössze
tizenhét esztendő. Milyen atomrobbanás
roncsolhatta így szét ezt az arcot? Milyen
kínok vághatták ilyen mélyre a ráncokat ?
A természetes öregedés biztosan nem.

Nehéz elképzelni sikertelenebb életet,
mint Artaud-é. Semmi sem sikerült neki.
Amihez csak hozzáfogott, mindenben
megbukott. Tanulmányait értetlenség
fogadta, kiáltványait kinevették, színház-
alapítási kísérletei, színészi-filmszínészi
próbálkozásai - kecsegtető kezdet után --
csődöt mondtak. Filmírói pályája ku-
darcba fulladt: nem csinált karriert sem a
színházban, sem a mozivásznon, még az
irodalomban sem. Nevét csupán kétes
botrányok, szürrealista hőbörgések tették
ismertté. Nem sikerült semmi - írja egy
héttel a halála előtt. -Annikor írni akartam,
csődöt mondtak, a szavak, és ez minden... Nem
valósultam meg.

Honnan sejthette volna, hogy halálának
éve egyben életműve (f)elismerésének
dátuma is lesz? Hogy művét, mely korunk
minden izgalmát és nyugtalanságát
tükrözi, mint a Bibliát, egy egész
korosztály forgatja majd? S hogy mindaz a
szellemi tobzódás, ami a kortársak sze-
mében egy megbomlott elme haláltán-
cának tűnhetett, felgyorsult korunkra
valósággá válik.

Élő torzó vagyok

Artaud-nál minden a szenvedéssel kezdő-
dik. „Egész életén át saját lényegét űzte

mondja rója Mauriac -, hogy elérje
önnön képmását, beleolvadjon és egye-
süljön vele." A Mását kereste. A Másikat.
Artaud-t-a-Momót. Mi az É n ? - tette fel a
kérdést. Ez a nyelv a ínyek, ez a hús a térdek
között?...Egy halom feles-leges szerv,
amelyek mint az élősdiek rá-kényszerítik a
Testre az akaratukat? Az ember azért
gyötrődik, mert rosszal van megszerkesztve.
Újjá kell teremteni a testet.

Szó sincs itt a Test és a Lélek közép-kor
óta divatos dualizmusáról. Sem a freudi
tudatalattiról. Artaud-t a szó szoros
értelmében a fájdalom hasította ketté. Amióta
csak eszmélt, a teste szenvedések színtere.
Eleinte kínzó fejfájások, sírógörcsök,
hallucinációk gyötörték. C s o m ó k b a n a
gyomrom -- írja egy helyütt. Örvénylek belül -
panaszkodik másutt. Megszállottan
vizsgálgatja testét, csak a betegség izgatja,
'iszonyú erővel nyomoz utána, hogy
megszabaduljon tőle. Közben


