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127beri arc még nem találta meg saját képét,
és a festõ feladata, hogy megadja neki. De
ez azt jelenti, hogy az emberi arc akként,
amilyen, még önmaga nyomában jár, két
szemével, orrával, szájával, és a két fül-
kagyló, a két szemüregre érkezõ válasz,
mint a közeli halál kriptájának négy bejá-
rata. [...] Az emberi fejek mellett néha tár-
gyakat, fákat vagy állatokat is felvonultat-
tam, mert még nem vagyok egészen biz-

tos a határokban, ahol az emberi test már
megállhat.” (108–109.) Itt ragadhatjuk
meg Artaud arc-elképzeléseinek egyik
legfontosabb elemét: idõbeli mozgékony-
ságát, változékonyságát, az önazonosság
hiányát – térbe kivetítve pedig azt a beha-
tárolhatatlanságot, amely egy belsõ végte-
len tapasztalatának feleltethetõ meg.
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A felismerés látszólag banális: az ember olyan lény, amelynek arca van. De miért ép-

pen az arc és mondjuk nem az ágyék, a sípcsont vagy a széles hátizom? A test szóban
forgó zónájának észlelése, a jelentésekkel szabdalt arctér szemrevételezése ugyanis me-
rõben különbözik a többi testterületétõl: a másik emberrel, domesztikálatlan és kiis-
merhetetlen másságával mindenekelõtt az arcban szembesülök; a másikhoz való nyi-
tott, fenntartások nélküli viszony az, amelynek során arc fordul arc felé. A lét rendjé-
ben tehát az arc kitüntetett, vagy legalábbis „a portré […] hosszú ideig döntõen az em-
ber önállításának kitüntetett formája volt” – mint azt Ön-arc-kép címû, nemrégiben
megjelent könyvében Bacsó Béla írja. Megbomlasztásával pedig korántsem csupán a
mûvészetben, hanem az ember lényegének a legmélyén történik valami.
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