
Az itt meg kez dett dis kur zus nai vi tá sa, hogy 
Antonin Artaud fe lé be szé lünk. So káig kel lett 
vár ni, hogy ke vés bé tûn jön an nak: hogy va ló -

ban pár be széd kez dôd jön – vág junk be le gyor san 
– a kri ti kai és a kli ni kai dis kur zus kö zött. Úgy, hogy 
túl mu tas son mind ket tô me ne tén, kö zös ere de tük 
és ho ri zont juk fe lé. Sze ren csénk re, ez az ere det és 
ez a ho ri zont ma job ban lát szik. Nem ré gi ben 
Blanchot, Fo u cault és Lap lan che is el tû nô dött a két 
dis kur zus prob le ma ti kus egy sé gén, és meg pró bált 
felis mer ni egy olyan be széd részt, mely meg ket tô -
zô dés, sôt ket téosz tó dás nél kül, egy szusz ra szól az 
ôrü let rôl és a mû rôl, mi köz ben el sô sor ban ti tok za -
tos együtt ál lá suk fe lé tör utat. 

Szá mos és nem csak ma te riá lis ter mé sze tû ok ból 
most nem fejt het jük ki azo kat a kér dé se ket, me lye -
ket az em lí tett ta nul má nyok megol dat la nul hagy -
nak, no ha elis mer jük el sôbb sé gü ket. Bár a két kom -
men tár – az or vo si és a má sik – kö zös he lyét tá vol -
ról je lez ték, legalábbis a leg jobb eset ben, ér zé sünk 
sze rint a ket tô tény le ge sen so ha sem mi lyen szö veg -
ben nem ke ve re dett egy más sal. (Ta lán, mert min -
de nekelôtt kom men tá rok ról van szó? De mi az a 
kom men tár? Egyelô re hagy juk a le ve gô ben eze ket 
a kér dé se ket, így ké sôbb majd lát ni fog juk, hol kell 
Ar taud nak szük ség sze rûen is mét ej te nie ôket.) 

Azt mond tuk, tény le ge sen. Miu tán Fo u cault leírja 
azo kat a „rend kí vül gyors vál tá so kat”, me lyek La -
plan che Höl der lin et la qu e sti on du père cí mû könyvé -

ben az egy ség il lú zió ját kel tik, mi vel „le he tô vé te -
szik az ana lóg alak za tok ész re ve he tet len át vi te lét 
egy más ra” és „a poé ti kai for mák és a pszi cho ló giai 
struk tú rák kö zött hú zó dó te rü let”2 be já rá sát, ar ra 
a kö vet kez te tés re jut, hogy az egy ség lé nye gi leg és 
jog gal le he tet len. Még pe dig a vég te len kö zel ség bôl 
fa ka dóan, mely tá vol ról sem zár ja ki a le he tet len -
sé get: „Nem két sé ges, hogy e két dis kur zus mélysé -
ge sen összeegyez tet he tet len, da cá ra min dig egy -
más ba vissza for dít ha tó tar tal muk azo nos sá gá nak, 
mely mind ket tô re néz ve so kat elárul. A poé ti kai és 
a pszi cho ló giai struk tú rák együt tes meg fej té se so -
sem szün tet he ti meg a köz tük lé vô tá vol sá got. 
Mégis vég te le nül kö zel áll nak egy más hoz, ahogy a 
le het sé ges hez is kö zel áll a le he tô ség, ame lyen ala -
pul. Ugyanis a mû al ko tás és az ôrü let kö zöt ti ér tel -
mi foly to nos ság csak az azo nos ság rej té lyé bôl kiindulva 
le het sé ges, mely így lát ni en ge di a sza ka dás ab szo -
lút vol tát.” Ki csit ké sôbb azon ban Fo u cault hozzá -
te szi: „Egyál ta lán nem va la mi lyen el vont alak zatról, 
ha nem tör té ne ti kap cso lat ról van szó, amely ben a 
kul tú ránk nak ön ma gát kell vizs gál nia.” E vizs gá lat 
tel je sen tör té ne ti me ze je, ahol az át fe dés ta lán nem -
csak hely reál lí tan dó, ha nem legalább annyi ra lét re 
is ho zan dó, ta lán meg mu tat hat ná, ho gyan ad hat ja 
ki ma gát a de fac to le he tet len de ju re le he tet len nek. 
Ráadá sul el sôd le ges feladat, hogy a tör té ne ti sé get 
és a két le he tet len kö zöt ti kü lönb sé get ezút tal ne a 
szo ká sos mó don gon dol juk el, s ez nem könnyû. 

JAC QU ES DERRIDA 

A meg fújt be széd 1 

 

Ami kor írok, nincs más, csak amit írok. Né me lyik gon do la tot vagy lo pott igét 
más nak érez tem, mint ahogy el tud tam mon da ni, nem tud tam meg ra gad ni,  

s meg fo gom sem mi sí te ni, hogy más sal he lyet te sít sem. 
(Ro dez, 1946 áp ri lis) 

 
(…) Bár mi lyen irány ba is for dulsz, még csak el sem kezd tél gon dol kod ni. 

(A Mû vé szet és a Ha lál)

1 Derrida szö ve ge egyes sza vak kü lön bö zô je len té sei vel ját szik. El sô kulcs fo gal ma a „so uffler”, mely nek alap je len té se „fújni”, 
de je lent he ti még „súg ni” („so uffleur” annyi, mint „sú gó”), sôt „meg fúj ni” (mint „el lop ni”). A cím be li „pa ro le so ufflée” így 
mint a ké sôb biek bôl ki de rül, ré szint sú gott, ré szint meg fújt, el lo pott be széd. To vább ár nyal ja a ké pet, hogy fô né vi alak -
ban („le so uffle”) a szó egye bek kö zött je lent he ti, hogy „le he let, szusz”, „lé leg zet” és „ih let”. (A for dí tó meg jegy zé se.) 

2 Mi chel Fo u cault: „Le ’non’ du père”. Cri ti que, 1962/3. 207–208.
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A tör té ne ti ség, me lyet régóta füg get le ní tet tek a 
gon dol ko dás tól, ak kor vált a legin kább füg get len -
né, ami kor a kom men tár nak, azaz pon to sab ban a 
„struk tú rák meg fej té sé nek” az ural ma el kez dô dött, 
és meg ha tá roz ta a kér dés fel te vés po zí ció ját. Már 
csak azért sem em lé kez he tünk er re a pil la nat ra, 
mert nincs ben ne a tör té ne lem ben. 

Már pe dig na gyon jól ér zé kel jük, hogy ha, tény -
le ge sen, a kli ni kai kom men tár és a kri ti kai kom -
men tár min de nütt az au to nó miá jáért küzd is, 
ha meg is pró bál ja az egyik a má sik ál tal elis mer -
tet ni és tisz te let ben tar tat ni ma gát, et tôl még nem 
ke vésbé cin kos ugyanab ban az abszt ra há lás ban, 
ugyanazon tév hi tek ben és erô sza kos ság ban, még -
pe dig egy olyan egy ség ál tal, amely az el gon dol ha -
tat lan el mél ke dé sek ál tal ar ra utal, amit az imént 
ke res tünk. 

Mi helyt az (esz té ti kai, iro dal mi, fi lo zófiai stb.) 
kri ti ka meg pró bál ja meg vé de ni egy gon do lat ér tel -
mét vagy egy mû ér té két a pszi cho- me di ká lis leegy -
sze rû sí té sek tôl, el len té tes úton, de ugyanar ra az 
ered mény re jut: pél dát sta tuál. Más szó val, ese tet csi -
nál be lô le. A mû vagy a gon dol ko dás ka land ja egy 
olyan struk tú rá ról ta nús ko dik, pél da ként, már tír -
ként, mely nek min de nekelôtt a lé nye gi ál lan dóságát 
kí ván ja meg fej te ni. Ha a kri ti ka ko mo lyan ve szi az 
ér tel met vagy az ér té ket, s ese tet csi nál be lô le, azzal 
nem egye bet tesz, mint a lé nye get ol vas sa ki a példá -
ból, ami vi szont fe no me no ló giai zá ró jel be ke rül. 
Ép pen a té má juk vad egye di sé gét legin kább tisz te -
let ben tar tó kom men tá rok tud ják a leg ke vés bé el -
foj ta ni ezt a gesz tust. A pszi cho ló giai re duk ció és az 
ei de ti kus re duk ció ugyanúgy mû kö dik és tud tán kívül 
ugyanazt a célt szol gál ja, an nak el le né re, hogy a mû -
al ko tás és az ôrült ség prob lé má ját il le tôen, mint 
tud juk jó ok ból, hom lokegye nest el len té tes ál lás -
pon ton van nak. A pszi cho pa to ló gia bár me lyik 
irány za tá ra igaz, hogy azok az is me re tek, me lye ket 
Artaud ese té bôl le szûr het, fel té ve, hogy elem zé se 
olyan mé lyen szán tó, mint Blanchot írá sa, alap jában 
vé ve ugyanúgy a „sze gény Antonin Artaud úr ban” 
össze fog lal ha tó sem le ge sí tés hez ve zet nek. Aki nek to -
tá lis ka land ja a Le Liv re à ve nir lap jain pél da értékûvé 
vá lik. A gon dol ko dás hoz „lé nye gé nél fog va hoz zá -
tar to zó” (Blanchot) „kép te len ség” (Artaud parlant 
d‘Artaud) – egyéb ként cso dá la tos – ol va sa tá ról van 
szó. „Mint ha aka ra ta el le né re, mintegy a kiál tásaiban 
meg nyil vá nu ló pa te ti kus té ve dés bôl érin tet te volna 

azt a pon tot, ahol gon dol kod ni már min dig annyi, 
mint még nem tud ni gon dol kod ni: „kép te len ség”, 
ahogy ô fo gal maz, ami mintegy lé nye gé nél fog va 
hoz zá tar to zik a gon dol ko dás hoz…”. (48) „Pa te tikus 
té ve dés” – ennyi ben pél da ér té kû Artaud, s ez nem 
fér össze a lé nye gi igaz ság ku ta tá sá val. A „pa te ti kus 
té ve dés”, mely a pél dá ból Ar taud-t il le ti, nem fogad -
ha tó el a lé nyegi igaz ság meg fej té sé ben. A té ve dés 
Artaud tör té ne te, nyo ma ki tör lô dött az igaz ság 
meg fej té sé bôl. Az igaz ság, a té ve dés és a tör té nelem 
vi szo nyá nak pre- he ge li á nus fel fo gá sa. „A köl té szet 
a gon dol ko dás e le he tet len sé gé vel függ össze, ami 
ma ga a gon dol ko dás – íme az igaz ság, ami nem tá -
rul hat fel, mert min dig ki tér elô le, s ar ra kész te ti, 
hogy az alatt a pont alatt te gye pró bá ra, ahol va -
lóban pró bá ra is te szi” (48). Artaud pa te ti kus té ve -
dé se: a pél da és a lét ne héz kes sé ge, ami tá vol tartja 
a két ség be eset ten ki je lölt igaz ság tól: a be széd 
mélyén lap pan gó sem mi, a „lét hiány”, az „élet tôl 
bot rá nyo san el vá lasz tott gon dol ko dás”, stb. Az 
elem zô meg te het né, hogy saj nál ko zás nél kül a pszi -
cho ló gu sok ra vagy az or vo sok ra hagy ja azt, ami 
két ség be von ha tat la nul Ar taud- hoz tar to zik, ma gát 
a kí sér le tét. De „ne künk a ma gunk ér de ké ben nem 
sza bad abba a téve dés be es nünk, hogy egy pszi -
cho ló giai ál la pot elem zé se ként ol vas suk azo kat a 
pon tos, meg bízható és ap ró lé kos leírá so kat, ame -
lye ket ô ad ne künk” (51). Artaud csu pán ta nú, a 
gon dol ko dás egyetemes lé nye gé nek a ta nú ja, ami 
már nem tar to zik hoz zá, mi helyt ké pe sek va gyunk 
raj ta ke resz tül ol vas ni, kö zöl ni, is mé tel ni és kö te -
le zett sé get vál lal ni. Artaud to tá lis ka land ja esze rint 
nem több egy transz cen den tá lis struk tú ra jegy zé -
ké nél: „Mert Artaud so ha nem fo gad ná el az élet -
tôl el vá lasz tott gon dol ko dás bot rá nyát, még ak kor 
sem, ami kor átad ja ma gát an nak a kí sér let nek, ami -
nél köz vet le nebb és va dabb kí sér le tet még so sem 
foly tat tak a gon dol ko dás, mint el sza ka dás lé nye -
gé vel, az zal a le he tet len ség gel, amit a gon dol ko dás 
ön ma gá val szem ben ál lít, mint vég te len ha tal ma 
ha tá rát” (51). Az élet tôl el vá lasz tott gon dol ko dás -
ban, mint tud juk, a szel lem egyik nagy alak za tá ra 
is mer he tünk, amely re He gel ho zott már fel né hány 
pél dát. Artaud újab bal szol gál. 

Ám Blanchot esz me fut ta tá sa itt meg sza kad: anél -
kül, hogy ön ma gáért vizs gál ná azt, ami el vi tat hatat -
la nul Ar taud- hoz tar to zik, anél kül, hogy ön ma gáért 
vizs gál ná azt a sa já tos ál lí tást,3 ami re tá masz kod va 

3 Artaud ál lí tá sa „Ke gyet lenség Szín háza” név re hall gat, és a J. Ri vière- nek szó ló Le ve lek és az el sô mû vei után hir de ti meg, de 
már eze ken is ér zô dik a ha tá sa. „A Ke gyet lenség Szín háza / nem va la mi hiány zó üres ség, / nem a fér fi / lét ben va ló ré mes 
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eluta sít ja a fent em lí tett bot rányt, anél kül, hogy ön -
ma gáért vizs gál ná kí sér le té nek „vad sá gát”. Az esz -
me fut ta tás itt meg sza kad, legalábbis majd nem: épp 
csak ar ra sza kít idôt, hogy fi gyel mez tes sen egy kí -
sér tés re, amit el kel le ne ke rül ni, no ha ez tény le gesen 
még so sem si ke rült. „Nagy a kí sér tés, hogy Artaud 
sza vait Höl der lin, Mal lar mé sza vai val ves sük össze, 
mi sze rint az ih let min de nekelôtt az a tisz ta pont, 
ahon nan hiány zik. De nem sza bad en ged nünk a 
tú lon túl ál ta lá nos ki je len té sek kí sér té sé nek. Min -
den köl tô ugyanazt mond ja, ám ez még sem ugyan -
az, ha nem érez he tôen va la mi egye dül ál ló. Artaud 
osz tály ré sze csak a sa ját ja. Mon dan dó já nak in ten -
zi tá sa alig el vi sel he tô” (52). Az ezt kö ve tô be fe je zô 
so rok ban vi szont sem mit sem mond az egye di ség -
rôl. Vissza tér a lé nye gi ség kér dé sé hez: „Eze ket az 
ol da la kat ol vas va ki de rül, amit olyan ne he zünk re 
esik megér te ni: hogy a gon dol ko dás a ter mé sze té -
nél fog va meg ren dí tô; hogy az, ami rôl gon dol ko -
dunk, a gon dol ko dás ban rej lik, ami ki tér ön ma ga 
elôl és fá rad ha tat la nul emész ti fel ma gát; hogy a 
szen ve dés és a gon dol ko dás kö zött ti tok za tos kö -
te lék fe szül” (52). De mi szük ség vissza tér ni a lé -
nye gi ség hez? Ta lán, mert meg ha tá ro zá sá nál fog va 
az egye di ség rôl nincs mit mon da ni? Ez tú lon túl 
nyil ván va ló ah hoz, hogy itt el ha mar kod juk. 

Blanchot va ló ban erôs kí sér tést érez he tett, hogy 
Ar taud-t Höl der lin nel ves se össze, mi vel az utób -
bi nak szen telt „La fo lie par ex cel len ce”4 cí mû írá sa 
ugyanezt a sé mát kö ve ti. Egy fe lôl itt is ki je len ti, 
hogy fel tét le nül ki kell tér ni a két dis kur zus kö zöt -
ti vá lasz tás elôl („hi szen a misz té rium ab ból is fa -
kad, hogy egy olyan ese mény rôl adunk egyide jû -
leg ket tôs ol va sa tot, amely eköz ben nincs je len sem 
az egyik, sem a má sik vál to zat ban”, min de nekelôtt 
az ese mény dé mo ni sá ga kö vet kez té ben, ami „kí vül 
esik a be teg ség-e gész ség op po zí ción”). Más fe lôl le -
szû kí ti az or vo si tu dás me ze jét, mond ván, hogy 
figyel men kí vül hagy ja az ese mény egye di sé gét, s 
elô re élét ve szi min den meg le pe tés nek. „Az or vo si 
tu dás szá má ra tel je sen ’sza bá lyos’ ese mény rôl van 
szó, ami a leg ke vés bé sem meg le pô és meg fe lel an -
nak, amit a li dérc nyo má saik ha tá sá ra tol lat ra ga dó 
be te gek rôl tu dunk” (15). A kli ni kai re duk ció ef féle 

le re du ká lá sa azon ban ma ga sem más, mint esszen -
cia lis ta re duk ció. Mi köz ben ezút tal is til ta ko zik a 
„túl sá go san ál ta lá nos… for mu lák…” el len, Blanchot 
ezt ír ja: „Nem sza bad Höl der lin sor sá ban csu pán 
egy cso dá lat ra mél tó vagy fenn költ egyén sor sát lát -
nunk, aki túl erô sen akart va la mi nagy sza bá sút és 
ezért el kel lett men nie ad dig a pon tig, ahol össze -
rop pant. A sor sa csak hoz zá tar to zik, ô ma ga azon -
ban ah hoz tar to zik, amit ki fe je zett és fel fe de zett, 
de nem mint a sa ját ki zá ró la gos jus sát, ha nem mint 
a köl tôi lé nyeg ben rej lô igaz sá got és ál lí tást… Nem 
a sa ját sor sá ról dönt, ha nem an nak a felada tá nak 
szen te li ma gát, hogy a köl tôi sor sot, az igaz ság értel -
mét be tel je sít se … nem tisz tán a sa ját he vü le te fûti, 
ha nem az igaz ság be tel je sí té se, ami egy bi zo nyos 
pon ton aka ra ta el le né re azt kö ve te li a ben ne la kozó 
sze mé lyes ér te lem tôl, hogy vál toz zon sze mély te len, 
tisz ta át tet szô ség gé, ahon nan nincs többé vissza té -
rés” (26). Így hiá ba örül tünk ne ki, ép pen az egye -
di ség tû nik el eb ben a kom men tár ban. És nem vé -
let le nül. Hi szen az egye di ség el tû né sét egye ne sen 
a höl der li ni igaz ság ér tel me ként mu tat ja be: „… Az 
au ten ti kus be széd, amely köz ve tí tô jel le gû, mert 
el tû nik be lô le a köz ve tí tô sze mé lye, fel szá mol ja ön -
nön sa já tos sá gát és vissza tér ah hoz az elem hez, 
ahon nan szár ma zik” (30). Bár mi kor mond hat juk 
Höl der lin he lyett, hogy „a köl tô” és bár mi kor felold -
hat juk az egye di sé gét, mert az egy ség vagy az egye -
di egye di sé ge – ez eset ben a mû és az ôrült ség egye -
di sé ge – va la mi fé le egye sü lés ként, kom po zí ció ként, 
„kom bi ná ció ként” je le nik meg: „Ilyen kom bi ná ció -
val nem ta lál ko zunk két szer.” (20). 

Lap lan che „el tö kél ten ’tu do mány el le nes’ és ’pszi -
cho ló gia el le nes’”, „idea lis ta ér tel me zés sel” vá dol ja 
Blan chot-t (11), és azt ja va sol ja, hogy az egy sé ge -
sí tô el mé let má sik tí pu sát Hel lin grath el mé le té vel 
he lyet te sít sük, ami re sa ját kü lön bö zô sé ge el le né re 
Blanchot is haj la na. Lap lan che, mi vel nem akar le -
mon da ni az egy sé ge sí tô elv rôl, sze ret né „egyet len 
fo lya mat ként megér te ni [Höl der lin] élet mû vét és 
elô re ha la dá sát az ôrü let fe lé és az ôrü let ben, még 
ak kor is, ha több szá lon fut, mint egy el len pont, s 
üte mes, mint a dia lek ti ka” (13). Va ló já ban na gyon 
gyor san rá le het jön ni, hogy a „dia lek ti kus” metrum 

boldo gul ni nem tu dás szim bó lu ma, / ha nem egy ret ten tô / és mel les leg ki ke rül he tet len szük ség sze rû ség / ál lí tá sa.” 
Le Théâtre de la Cru au té, in 84, nos 5–6, 1948, p. 124. Va la hány szor az „Össze gyûj tött mû vek” (Oeuv res complètes, Pa ris, 
Gal li mard, 1961–1990) ér té kes és pon tos kiadá sá ra uta lunk majd, nem je lez zük kü lön a cí met, csak a kö te tet és az ol -
dal szá mot. A kiadatlan szö ve ge ket egy sze rûen egy zá ró jel be tett év szám mal je lez zük.  

4 Vö.: Blanchot elô sza vát In. Karl Jas per: Strind berg et Van Gogh, Höl der lin et Swe den borg. Pa ris, Éd. de Mi nu it, Ugyanez az 
esszen cia lis ta sé ma je le nik meg, csak még csu pa szabb for má ban Blanchot egy má sik cik ké ben: La cru el le ra i son po é ti qu e. 
In: Artaud et le théâtre de not re temps. 66.
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és a több szá lú ság csu pán ar ra szol gál, hogy bo nyo -
lul tab bá te gye a dua li tást, amely egy pil la nat ra sem 
egy sze rû sö dik, és ar ra (amint Fo u cault helyt ál lóan 
megál la pí tot ta), hogy ne he zen ér zé kel he tô vé te gye 
a vál tá sok se bes sé gét. A könyv vé gén még min dig 
az egye di ség elôtt ful la dunk ki, mely mint olyan, 
ki von ta ma gát a dis kur zus alól, ahogy ezt min dig 
is ten ni fog ja: „A pár hu zam, amit az élet mû és a 
ski zof ré nia fej lô dé se kö zött megál la pí tot tunk, olyan 
kö vet kez te té sek hez ve zet, me lyek egyál ta lán nem 
ál ta lá no sít ha tók: egy kü lön le ges, ta lán egye di eset -
ben a köl té szet és az el me baj vi szo nyá ról van szó.” 
(132). Még min dig az egye sü lés bôl és ta lál ko zásból 
fa ka dó egye di ség. Lát ha tóan elég, ha messzi rôl be -
ha ran goz zuk, és már vissza is tér he tünk a Blanchot 
ese té ben még ha tá ro zot tan bí rált pél dá ló zás hoz.5 
Igaz, a pszi cho lo gi zá ló stí lus és a má sik ol da lon a 
struk tu ra lis ta vagy esszen cia lis ta stí lus szin te tel jes 
egé szé ben el tûnt, hogy átad ja a he lyét a fi lo zófiai 
gesz tus csá bí tá sá nak: im már nem ar ról van szó, 
hogy a köl tô Höl der lint olyan ski zof rén vagy transz -
cen den tá lis struk tú ra alap ján ér tel mez zük, ami nek 
is mer jük a je len té sét, s nem tar to gat sem mi lyen 
meg le pe tést. Ép pen el len ke zô leg, olyan hoz zá fé -
rést, ta lán a leg job bat, olyan pél da ér té kû hoz zá fé -
rést kell Höl der lin nél fel fe dez ni és ki raj zo lód ni lát -
ni, mely az ál ta lá ban vett ski zof ré nia lé nye gé hez 
ve zet. Ez utób bi ban nem a szi go rúan vett pszi cho -
ló gia vagy ant ro po ló gia tu do má nya szá má ra hozzá -
fér he tô pszi cho ló giai vagy akár ant ro po ló giai tényt 
kell lát nunk: „… ma ga [Höl der lin] az, aki új ra fel -
ve ti a ski zof ré nia mint egye te mes prob lé ma kér dé -
sét” (133). Egye te mes és nem csu pán em be ri, nem 
el sô sor ban em be ri, hi szen ép pen a ski zof ré nia le -
he tô sé gé bôl ala kul na ki a va ló di ant ro po ló gia. Ez 
nem je len ti azt, hogy a ski zof ré nia tény le ge sen elô -
for dul hat az em be ren kí vül más élô lé nyek nél: 
mindössze ar ról van szó, hogy nem pusz tán egy 
att ri bú tu ma a sok kö zül az em ber elô ze te sen megál -
la pí tott és elis mert lé nye gé nek. Ahogy „egyes tár -
sa dal mak ban a Tör vény hez, a Szim bo li kus hoz való 
hoz zá fé rés más in téz mé nyek nek van fenn tart va, 
nem az apa in téz mé nyé nek” (133), – de se gít 
mindezt elô re megér te nünk, ugyanígy a ski zof rénia 
sem az em ber ne vû élô lény egyik di men zió ja vagy 
le he tô sé ge a sok kö zül, ha nem pon to san az a struk -
tú ra, ami meg nyit ja elôt tünk az em be ri igaz sá got. 
Höl der lin ese té ben e meg nyi tás pél da ér té kû. Azt 

hi het nénk, hogy az egye di ség de fi ní ci ó sze rû en nem 
szol gál tat hat pél dát, ese tet sem mi lyen egye te mes 
alak zat ra. Holott nem így van. A pél da sze rû ség csak 
lát szó lag mond el lent az egye di ség nek. Köz tu dott, 
mennyi két ér tel mû ség rej lik a pél da fo gal má ban: 
eb bôl fa kad az a cin kos össze ját szás, ami lét re jön 
az ér tel met és az ér té ket leegy sze rû sí tô kli ni kai dis -
kur zus és a re ha bi li tá lá suk ra tö rek vô kri ti kai dis -
kur zus kö zött. En nek kö szön he tô, hogy vé gül Fou -
cault is ar ra a kö vet kez te tés re jut: „… Höl der lin 
egye dül ál ló és pél da ér té kû he lyet fog lal el” (209). 

Ezt le het Höl der lin bôl és Ar taud- ból csi nál ni. 
Sem mi eset re sem áll szán dé kunk ban meg cá fol ni 
vagy bí rál ni a fen ti ér tel me zé sek alap el vét. Mind -
egyik le gi tim, ter mé keny és igaz; ráadá sul kri ti kai 
éber sé gük kö vet kez té ben bá mu la to san össze fo got -
tak és kö rül te kin tôek, s ha tal mas elô re lé pést je len -
te nek. Ha mégis nyug ta lan nak mu tat ko zunk az 
egye di ség ke ze lé se lát tán, higgyék el, ez nem azért 
van, mert úgy vél jük, hogy er köl csi vagy esz té ti kai 
elô vi gyá za tos ság ból meg kell vé de ni a szub jek tív 
lé te zést, a mû al ko tás ere de ti sé gét vagy a szép külö -
nös sé gét a fo gal mi erô szak té tel tôl. És for dít va, nem 
azért saj nál juk, hogy vissza vo nu lót fúj nak vagy 
hall ga tás ba bur ko lóz nak az egye di ség lát tán, mert 
hi szünk az egye di ség leegy sze rû sí té sé nek, elem zé -
sé nek, fel bon tá sá nak, s to váb bi szét da ra bo lá sá nak 
szük ség sze rû sé gé ben. Mi több: meg gyô zô dé sünk, 
hogy egyet len kom men tár sem ke rül he ti el a kudar -
cot, ha csak nem szá mol ja fel ma gát, mint kom men -
tárt, így hoz va fel szín re az egy sé get, amely ben azok 
a kü lönb sé gek gyö ke redz nek (pél dául az ôrült ség 
és a mû, a pszi ché és a szö veg, a pél da és a lé nyeg 
kö zöt ti kü lönb ség stb.), me lyek imp li ci te fenn tart -
ják a kri ti kát és a kli ni kát. A ta laj, amit itt csak ne -
ga tív úton kö ze lí tet tünk meg, tör té ne ti, de olyan ér -
te lem ben, amely nek meg lá tá sunk sze rint so sem 
volt té ma ér té ke az imént vizs gált elem zé sek ben, és 
ame lyet, az iga zat meg vall va, rosszul tûr a tör té ne -
lem me tafi zi kai fo gal ma. En nek az arc hai kus ta laj -
nak a há bor gó je len lé te de le je zi a be szél ge tést, me -
lyet Antonin Artaud kiál tá sai von za nak sa ját re zo -
nan ciá juk ba. Is mét lem, csak tá vol ról, mert a nai -
vi tást il le tô el sô ki kö té sünk nem re to ri kai fo gás volt. 

Most pe dig, ha az zal a ki je len tés sel kezd jük, 
hogy Artaud er re a fel bom lás elôt ti egy ség re ta nít, 
ez zel nem ta ní tá sá nak pél da ér té kû kép vi se lô jé vé 
kí ván juk avat ni. Nem azért hall gat juk meg, mert 

5 „Höl der lin lé te zé se így kü lö nö sen jól pél dáz za a köl tôi sor sot, amit Blanchot a be széd lé nye gé vel mint ’a hiány hoz va ló 
vi szonnyal’ hoz kap cso lat ba”. (10)
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lec két vá runk tô le. Mi ként a ko ráb bi esz me futtatá -
sok sem mód szer ta ni vagy ál ta lá nos be ve ze tôk az 
Ar taud -e set egy újabb ke ze lé sé hez. In kább ar ra a 
kér dés re kí ván tunk utal ni, amit Artaud gyö ke restül 
akar kiir ta ni, ami nek lan ka dat la nul fel hány tor gatja 
a fél re sik lá sát, ha nem le he tet len sé gét, és amit dühös 
kiál tá sok kal sza ka dat la nul os to roz. Üvöl té se ugyan -
is mi köz ben lé te zés, hús, élet, szín ház, ke gyet len ség 
né ven ar ti ku lá ló dik az ôrü let és mû al ko tás elôtt, 
nem ígér mást, mint egy olyan mû vé szet ér tel mét, 
mely nem ad helyt mû vek nek, olyan mû vész lé te -
zé sét, aki nem egy ön ma gán túl mu ta tó út vagy kí -
sér let, olyan be szé det, ami test, olyan tes tet, ami 
szín ház, olyan szín há zat, ami szö veg, mert nincs 
töb bé alá vet ve egy ná lá nál ré geb bi írás mód nak, vala -
mely ôs-szö veg nek vagy ôs-be széd nek. Artaud azzal 
áll tel jes mér ték ben el len a kli ni kai vagy kri ti kai 
exe gé zis nek – és ez most hi he tôbb, mint bár mi kor 
ko ráb ban –, ami ka land já ban (ez zel a szó val az élet 
és a mû kü lön vá lá sa elôt ti tel jes sé get je löl jük) a ma -
gá val a pél dá vá vá lás sal szem be ni til ta ko zás ma ga. 
A kri ti kus nak és az or vos nak bi zony nem sok ka -
pasz ko dót kí nál ez a je len tés ta ga dó lé te zés, ez a 
szán dé ko san mû nél kü li mû vé szet, ez a nyom nél -
kü li nyel ve zet. Ez azt je len ti, hogy kü lönb ség nél -
kü li. Ami kor Artaud olyan meg nyil vá nu lást keresett, 
mely nem az élet ki fe je zé se, ha nem tisz ta te remtése, 
mely so sem esik olyan messze a test tôl, hogy jel lé, 
mû vé vagy tárggyá si lá nyul jon, ak kor egy tör té netet 
akart le rom bol ni, még pe dig a dua lis ta me tafi zi ka 
tör té ne tét, mely a fent idé zett ta nul má nyok töb bé-
ke vés bé rej tett ih let for rá sául szol gált: a lé lek és a 
test dua li tá sát, mely ter mé sze te sen ti tok ban, a be -
széd és a lé te zés, a szö veg és a test, stb. dua li tá sát 
is táp lál ta. A kom men tár me tafi zi ká ját, mely fel ha -
tal ma zást adott a „kom men tá rok ra”, mert már eleve 
kom men tált mû vek fö lött ural ko dott. A mû ve ket, 
me lyek már ele ve szám ûzött kom men tá rok és nem 
szín há zi mû vek ab ban az ér te lem ben, ahogy Artaud 
ér ti a szót. Mi köz ben Artaud a hú sát os to roz ta, hogy 
e szám ûze tés elô es té jéig fe lé lessze, meg akar ta til -
ta ni, hogy be szé dét tá vol a tes té tôl meg fúj ják. 

Meg fúj ják: vagyis el tu laj do nít sák tô le egy le het -
sé ges kom men tár ral, mely csak azért is mer né el, 

hogy rend be te gye, a lé nye gi igaz ság rend jé be, vagy 
egy pszi cho ló giai vagy va la mi lyen más va lós struk -
tú ra rend jé be. Az el sô kom men tá tor a hall ga tó vagy 
az ol va só, a be fo ga dó, aki a Ke gyet lenség Szín házá -
ban meg szûn ne „kö zön ség” len ni.6 Artaud tud ta, 
hogy azon nal lo pott szó vá vá lik min den test bôl ki -
hul ló, a hal lás nak vagy a be fo ga dás nak fel kí nál ko -
zó, lát vány nak ajánl ko zó szó. Je len tés sé, amely bôl 
ki for gat nak en gem, mert az már je len tés. A lo pás 
min dig va la mi lyen szó vagy szö veg, va la mi lyen 
nyom el lo pá sá val kez dô dik. A lo pás at tól lo pás, 
hogy va la mi lyen va gyon tárgy el len irá nyul, ami elô -
zô leg je len tés re és ér ték re tett szert, mi vel be le fek -
tet ték legalább egy dis kur zus óha ját. Ám bo tor ság 
len ne ezt min den más, az er kölcs, a köz gaz da ság, 
a po li ti ka vagy a jog rend jé be tar to zó lo pás el mé let 
szél nek eresz té se ként ér tel mez ni. Ugyanis megelô -
zi eze ket a dis kur zu so kat, mi vel nyíl tan, ugyanab -
ban a kér dés ben tu dat ja ve lünk a lo pás lé nye gét és 
ál ta lá ban a dis kur zus ere de tét. Csak hogy va la -
mennyi lo pás ról szó ló, így vagy úgy kö rül ha tá rolt 
dis kur zus ho má lyo san már ma gá ban rej ti a kér dés 
megol dá sát vagy el foj tá sát, s az ere den dô tu dás ben -
sô sé ges nyu gal mát áraszt ja: min den ki tud ja, mit je -
lent lop ni. Csak hogy a be széd el lo pá sa nem egy lo -
pás a sok kö zül, mert el vá laszt ha tat lan ma gá tól a 
lo pás le he tô sé gé tôl, s meg ha tá roz za az alap ve tô 
struk tú rá ját. Ami kor Artaud ha tá sá ra el gon dol ko -
dunk ezen, ak kor nem egy struk tú ra pél dá ját lát -
juk ben ne, hi szen ép pen ar ról van szó – a lo pás ról 
–, ami a pél da struk tú rá ját, mint olyat al kot ja. 

Meg fúj ják: ért sük egy szer s mind úgy a szót, hogy 
egy má sik hang ál tal ih le tett, amely ma ga is egy szö -
ve get ol vas, ré geb bit a tes tem ben rej lô köl te mény -
nél és a gesz tu som ban rej lô szín ház nál. Az ih let 
nem más, mint a lo pás több sze rep lôs drá má ja, ma -
ga a klasszi kus szín há zi struk tú ra, amely ben a sú -
gó lát ha tat lan sá ga biz to sít ja a nél kü löz he tet len kü -
lömb sé get [dif fé ran ce] és vál tást a más va la ki ke zé -
vel már megírt szö veg és tol má cso ló ja kö zött, aki 
máris meg van foszt va at tól, amit kap. Artaud fel 
akar ta per zsel ni azt a szín te ret, ahol lé tez het sú gó, 
s ahol ide gen szö veg ren del ke zé sé re áll hat a test. 
Azt akar ta, hogy a sú gó gé pe ze te ki fúj jon. Szét akar -

6 A kö zön ség nem lé tez het a ke gyet len ség szín pa dán kí vül, elôtt vagy után, nem sza bad rá sem vár nia, sem szem lél nie, sem 
túlél nie, nem sza bad még lé tez nie sem, mint kö zön ség nek. Ez zel ma gya ráz ha tó A Szín ház és Ha son má sá ban ol vas ha tó 
rejté lye sen tö mör meg ha tá ro zás, mi köz ben vé ge ér he tet len de fi ní ci ó kat ol vas ha tunk a „ren de zés rôl”, a „szín pa di nyelv rôl”, 
a „hang sze rek rôl”, a „fény rôl”, a „jel mez rôl”, stb. A kö zön ség prob lé má ja össze fog lal ha tó az aláb biak ban: „Elôbb csak szü -
les sék meg az új szín ház!” (IV, 118) Ma gya rul: Antonin Artaud: A kö nyör te len szín ház. Bu da pest, Gon do lat, 1985. 159. 
Ford. Bet len Já nos – a to váb biak ban: K. Sz.
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ta re pí te ni a lo pás struk tú rá ját. Eh hez egyazon gesz -
tus sal meg kel lett sem mi sí te ni a köl tôi ih le tet és a 
klasszi kus mû vé szet öko nó miá ját, kü lö nö sen a 
szín há zét. Egy csa pás ra meg kel lett sem mi sí te ni a 
me tafi zi kát, a val lást, az esz té ti kát stb., mely bôl táp -
lál koz tak, hogy a vi lág ne rej tôz hes sen töb bé az el -
tu laj do ní tás struk tú rá ja mö gé, s Ve szély be ke rül -
jön. Fe lé lesz te ni a Ke gyet len ség Szín há zát és 
visszaál lí ta ni a Ve szélyt – ez volt legalábbis Antonin 
Artaud dek la rált szán dé ka. Ezt kí ván juk fi gye lem -
mel kí sér ni egy ki szá mí tott csúsz ta tás men tén. 

A „kép te len ség”, mely nek té má ja a Ri vière- nek 
írott le ve lek ben je le nik meg,7 mint tud juk, nem 
egy sze rû te he tet len ség, a „nincs mit mon da nom” 
ter mé ket len sé ge vagy az ih let hiá nya. El len ke zôleg, 
ma ga az ih let: az üres ség ere je, egy sú gó le he le tének 
ör vé nye, amely be szip pant, s ép pen azt tu laj do nítja 
el, amit áten ged ne kem, s ami rôl azt hit tem, a saját 
ne vem ben mond ha tom. A kép te len ség nem más, 
mint az ih let nagy lel kû sé ge, a má sik le he let ter mé -
keny sé ge, egy ki tud ja, hon nan jö vô be széd igen -
lô be tö ré se, ami rôl ha én va gyok Antonin Artaud, 
tu dom, hogy nem tu dom, hon nan jön és ki be szé -
li. Nem a be széd hiá nya, ha nem ra di ká lis fe le lôt -
len sé ge, a fe le lôt len ség, mint a be széd ha tal ma és 
ere de te. Egy olyan be széd éte ré ben vi szo nyu lok 
ma gam hoz, ame lyet min dig meg fúj nak, és ami ép -
pen azt tu laj do nít ja el tô lem, ami vel kap cso lat ba 
hoz. A be széd tu da ta, rö vi den a tu dat, tud tán kí -
vül van an nak, aki ab ban a pil la nat ban és azon a 
he lyen be szél, ami kor és ahol fenn han gon szó lok. 
Így ez a tu dat egy ben tu dat ta lan is („A tu dat ta la -
nom ban má so kat hal lok.” 1946), amellyel szem -
ben új já kell majd szer vez ni egy má sik tu da tot, 
amely vi szont ke gyet le nül je len lesz a ma ga szá má -
ra, és ma gát hall va fog be szél ni. Nem az er kölcs, 
nem a lo gi ka és nem is az esz té ti ka felada ta e fe le -
lôt len ség de fi ni á lá sa: ma gá nak a lé te zés nek a tel jes 
és ere den dô vesz te sé gé rôl van szó. Artaud sze rint 
ez elô ször is a Tes tem ben és az Éle tem ben megy 
vég be, mely ki fe je zé se ket a me tafi zi kai meg ha tá ro -
zott sá go kon és a „lét ama kor lá tain” túl lép ve kell 
ér te ni, me lyek el vá laszt ják a tes tet a lé lek tôl, a be -
szé det a gesz tus tól, stb. A vesz te ség ép pen azok -
nak a me tafi zi kai meg ha tá ro zott sá gok nak a kö vet -
kez mé nye, ame lyek be be le kell su vasz ta nom a mû -
ve met, ha azt aka rom, hogy a tud tán kí vü li me tafi -
zi ka ál tal irá nyí tott vi lág és iro da lom, mely nek 

Ri vière volt a köz ve tí tô je, megért se. „Itt új ra fél -
reér tés tôl tar tok. Sze ret ném, ha megér te né, hogy 
nem ar ról a töb bé vagy ke vés bé lé te zés rôl van szó, 
ami a kon ven cio ná li san ih let nek ne ve zett do log 
függ vé nye, ha nem a tel jes hiány ról, az iga zi vesz -
te ség rôl” (I, 20). Artaud szü net nél kül is mé tel get -
te, hogy a be széd ke let ke zé se és sür ge tô igé nye, ami 
ön ki fe je zés re kész tet te, össze ke ve re dett ben ne az -
zal a be széd re jel lem zô fo gya té kos ság gal, hogy a 
sa ját ne vé ben „nincs mit mon da nia”. „A ver seim 
elap ró zó dá sa, a for mai hi bák, a gon dol ko dá som fo -
lya ma tos gyen gü lé se nem a gya kor lat, az ál ta lam 
meg mun kált esz kö zök bir tok lá sa, vagy az in tel lek -
tuá lis fej lett ség hiá nyá nak tu laj do nít ha tó; ha nem a 
lé lek köz pon ti össze rop pa ná sá nak, a gon dol ko dás 
lé nyegi, egy szer s mind mú ló eró zió já nak, an nak, 
hogy ideig le ne sen nem va gyok bir to ká ban fej lô dé -
sem anya gi elô nyei nek, hogy ab nor má li san el kü -
lö nül nek a gon dol ko dás ele mei …. Van va la mi, ami 
tönk re te szi a gon dol ko dá so mat, va la mi, ami mégis 
megaka dá lyoz za, hogy az le gyek, ami le het nék, ami 
mégis, ha mond ha tom ezt, füg gô ben hagy. Va la mi, 
ami lop va el ve szi tô lem azo kat a sza va kat, ame -
lyekre rá ta lál tam” (I, 25–6, Artaud kieme lé se). 

Csá bí tó, könnyû és egy bi zo nyos pon tig jo gos 
len ne kiemel ni a fen ti leírás pél da ér té kû vol tát. 
A „lé nye gi” és „mú ló”, „lé nye gi, egy szer s mind mú -
ló” eró zió ki vál tó ja „va la mi, ami lop va el ve szi tôlem 
azo kat a sza va kat, ame lyek re rá ta lál tam”. A lo pa ko -
dó [le fur tif] va la mi mú ló, de több a mu landó nál. 
Lop va – a la tin ban – a tol vaj jár el; aki nek na gyon 
gyor san kell cse le ked nie ah hoz, hogy el tu laj do nít -
sa azo kat a sza va kat, ame lyek re rá ta lál tam. Na gyon 
gyor san, mert lát ha tat la nul be kell csúsz nia a sza -
vaim tól el vá lasz tó sem mi ség be, hogy elemel je ôket 
még mie lôtt rá juk ta lál nék, hogy ha majd rá juk ta -
lá lok, biz tos ra ve gyem, hogy már min dig meg vol -
tam foszt va tô lük. Te hát a lo pa ko dás len ne az a ki -
sem mi zô erô, amely az én -el tu laj do ní tás so rán min -
dig mé lyen be le ha tol a be széd be. A be szélt nyelv 
ki tö röl te a „lo pa ko dás„ /fur tif/ szó ból a lo pás ra, a 
rafi nált ki bú vó ra va ló uta lást, amely nek el csúsz tat -
juk a je len té sét – hi szen az a lo pás lo pá sa, a lo pa -
ko dás, amely egy szük ség sze rû gesz tus sal ma ga ma -
gát tu laj do nít ja el – a to va szál ló [fu gi tif], a mú ló 
[fu ga ce] és az elil la nó [fu y ant] lát ha tat lan és halk 
sú ro lá sa [fr√ le ment] fe lé. Artaud nem eme li ki, de 
nem is hagy ja fi gyel men kí vül a szó sa ját je len té -

7 A szó fel buk kan a le Pèse- Nerfs [Ideg mér leg] lap jain (I. 90).



9

sét, mely el hal vá nyu ló ban van: az Ideg mér leg [Pèse-
 Nerfs] lap jain (89) a „gon dol ko dás ban lé vô csapda”, 
„vesz te ség”, „rom lás”, „meg fosz tott ság” kap csán „lo -
pott em ber rab lá sok ról” be szél, s ez nem te kint hetô 
pusz ta re dun dan ciá nak. 

Mi helyt meg szó la lok, mi helyt sza vak ká lesz nek, 
már nem is tar toz nak hoz zám a sza vak, ame lyek -
re rá ta lál tam, mert ere den dôen is mét lé sek. (Artaud 
olyan szín há zat akar, ahol le he tet len az is mét lés.8) 
Elô ször ma ga mat kell megér te nem. Be szél ni a mo -
no lóg ese té ben is ugyanazt je len ti, mint a dia ló gus 
so rán: megér te ni egy mást. Mi helyt ér te nek, mi helyt 
megér tem ma ga mat, az én, aki ér ti ma gát, ért engem, 
be szé lô én né vá lik és át ve szi a szót at tól – anél kül, 
hogy va la ha is a sza vá ba vág na –, aki a ne vé ben be -
szél ni vél, s ma gát megér tet ni. Mi köz ben be fér kô -
zik a be szé lô ne vé be, ez a kü lönb ség nem sem mi, 
ez a lo pa ko dás: az azon na li és ere den dô el tu laj do -
ní tás struk tú rá ja, mely nél kül min den be széd ki -
fogy a szusz ból. Az el tu laj do ní tás az ere den dô rej -
tély for má já ban megy vég be, azaz olyan be széd ként 
vagy tör té net ként (αι~νος), mely nek ere de te és ér -
tel me rej tett, mely so sem árul ko dik ar ról, hon nan 
jön és mer re tart, min de nekelôtt, mert nem tud ró -
la, és a tu dat lan sá ga, ne ve ze te sen a sa ját ala nyá nak 
a hiá nya nem be lô le kö vet ke zik, ha nem ez épí ti fel. 
Az el tu laj do ní tás az el sôd le ges egy ség, ami utóbb 
fel bom lik lo pás ra és kép mu ta tás ra. A szub jek ti vi -
tás pszi cho ló giá ja, ant ro po ló giá ja vagy me tafi zi ká -
ja (tu dat, tu dat ta lan vagy sa ját test) te het ar ról, hogy 
az el tu laj do ní tá son ki zá ró lag és alap ve tôen lo pást 
vagy erô sza kos ko dást ér tünk. Sem mi két ség egyéb -
ként, hogy Artaud gon dol ko dá sá ban nagy erô vel 
mun kál ko dott ez a me tafi zi ka. 

In nen kezd ve az úgy ne ve zett be szé lô alany nem 
ugyanaz vagy nem egye dül az, aki be szél. Vissza -
von ha tat lan má sod la gos ság ban lát ha tó a már mind -
örök re el lo pott ere det a be széd szer ve zett me ze jé -
nek meg je le né sé tôl kezd ve, mely ben hasz ta lan ke -
re si min dig hiány zó he lyét. Nem csu pán ar ról a 
szer ve zett me zô rôl van szó, amely egyes lé lek ta ni 
el mé le tek kel vagy nyel vé sze ti té nyek kel leír ha tó. 
Ha nem min de nekelôtt ar ról a kul tu rá lis me zô rôl – 
és sem mi több rôl –, ahon nan a sza va kat és a mon -
dat szer ke ze te ket me rí te nem kell, ar ról a tör té ne ti 

me zô rôl, amely ben ol vas nom kell, mi köz ben írok. 
A be széd nyelv hez va ló vi szo nya meg fer tôz(ôd)i(k) 
a lo pás szer ke ze tét(ôl). A be szé det el lop ták: el lopták 
a nyelv tôl, s ez zel egyide jû leg ön ma gá tól, azaz a 
tol vaj tól, aki már min dig el vesz tet te fö löt te a tu laj -
don jo gát és a kez de mé nye zô kész sé gét. Mi vel nem 
elôz het jük meg az elô zé kenyt, az ol va sás ak tu sa át -
lyu kaszt ja a be széd vagy az írás ak tu sát. E lyu kon 
át meg szö köm ön ma gam elôl. A lyuk for má ja – ami 
moz gó sít ja az eg zisz ten cia liz mus és a pszi cho ana -
lí zis bi zo nyos tí pu sú dis kur zu sait, ame lyek va ló -
ban pél dá lóz hat tak „sze gény Antonin Artaud úr -
ral” – szka to- te o ló gi ai tar tal mat köz ve tít ná la, amire 
a ké sôb biek ben még vissza té rünk. A be széd és az 
írás be vall ha tat la nul min dig va la mi lyen ol va sattól 
köl csö nöz: ez az ere den dô lo pás, a legarc hai ku sabb 
el tu laj do ní tás, mely egy szer re rejt el en gem és emeli 
el beava tó ha tal ma mat. A szel lem elemel.9 Az el -
hang zó vagy leírt szó, a le vél, min dig lo pott.10 Min -
dig lo pott, mert min dig nyi tott. So sem a szer zô vagy 
a cím zett sa ját ja, és hoz zá tar to zik a ter mé sze té hez, 
hogy so sem kö ve ti a tu laj don kép pe ni alany tól a tu -
laj don kép pe ni ala nyig ve ze tô utat. A je lö lô au tonó -
miá ja, ami a tör té ne ti sé ge elis me ré sé vel egyen lô, 
mond hat ni passzí van író dik be. A je lö lô ön ma gá -
ban és elôt tem töb bet mond an nál, amit mon da ni 
szán dé koz tam, és a mon da ni va lóm, mely cse lek vô 
he lyett szen ve dô mód ban áll, hoz zá ké pest té ved. 
Még ak kor is, ha a ki fe je zés sür ge té sét több let ként 
ha tá roz za meg e té ve dés reflexi ó ja. A je len tés tör -
té ne ti ré teg zô dé sé ben és po ten cia li tá sá ban je lent -
ke zô au to nó mia, a tör té ne ti rend szer annyit je lent, 
hogy va la hol nyi tott. To vább ra is jó pél da lesz er -
re a „so uffler” szót túl ter he lô túl- je len té ses ség. 

Kár len ne több idôt vesz te get ni e szer ke zet baná -
lis leírá sá ra. Artaud nem pél dá ló zik ve le. Fel akar -
ja rob ban ta ni. A vesz te ség és ki fosz tás ins pi rá ció -
já val szem be ál lít ja a jó ins pi rá ciót, ép pen azt, ami -
nek az ins pi rá ció, mint hiány, hí ján van. A jó ins -
pi rá ció az élet le he le te, ami nem hagy ja, hogy 
dik tál ja nak ne ki, mert nem ol vas, és mert min den -
ne mû szö ve get megelôz. Le he let, mely olyan helyen 
ve szi bir tok ba ma gát, ahol a tu laj don jog még nem 
lo pás. Ins pi rá ció, mely hely reál lít ja ön ma gam mal 
az iga zi kom mu ni ká ciót és visszaad ja ne kem a szót: 

18 Lásd Antonin Artaud: Le Théâtre et son Do ub le (IV, 91); Ma gya rul: A Szín ház és Ha son má sa. In. A. A.: A szín ház és az is -
te nek. Bu da pest, Or pheusz, 1999. 109–216. Ford. Bet len Já nos. A to váb biak ban A. Sz. I. (A for dí tó meg jegy zé se.) 

19 „L’esprit sub ti li se.” A „sub ti li ser” je lent he ti, hogy „ki fi no mít”, il let ve „elemel”, „el lop”. (A for dí tó meg jegy zé se.) 
10 A „lett re” egy szer re je lent he ti azt, hogy le vél és be tû. Derrida itt rá ját szik E. A. Poe Az el lo pott le vél cí mû szö ve gé re. (A for -

dí tó meg jegy zé se.)
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„A leg ne he zebb a he lyün ket meg ta lál ni és az ön -
ma gunk kal va ló kom mu ni ká ció hoz vissza ta lál ni. 
Az egész a dol gok ki kris tá lyo so dá sá ban rej lik, 
mindeme szel le mi drá ga kô egy pont ba sû rû sö dé -
sé ben, s en nek a meg ta lá lá sa a felada tunk. / Hogy 
mit gon do lok a gon dol ko dás ról: / INS PI RÁ CIÓ 
TER MÉ SZE TE SEN LÉ TE ZIK” (le Pèse- Nerfs [Ideg -
mér leg], I, 90. Artaud kieme lé se). A „meg ta lá lá sa 
a felada tunk” ki fe je zést ké sôbb egy má sik ol da lon 
pon to sít ja. Ak kor majd idôt sza kí tunk rá, hogy el -
tû nôd jünk, Artaud nem ma gát a meg ta lál ha tat lant 
je lö li-e így min den al ka lom mal. 

Csak ak kor jut ha tunk kö ze lebb eh hez az élet -
me tafi zi ká hoz, ha a jó ins pi rá ció for rá sát, az éle tet, 
a bio ló giá ban hasz nált fo ga lom elé he lyez zük: „Így 
hát 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 a for mák. 
Nincs ko runk ban sem mi po ko libb és ezer szer átko -
zot tabb, mint hogy mû vész mód já ra 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” (le Théâtre et la Cul tu re, V, 18. Kieme lés tô -
lem – J. D.)11 A „dol gok kül sô lát sza ta” te hát a for -
mák éle te. A Po si ti on de la Cha ir [A Hús helyzete] 
lap jain Artaud szem beál lít ja ve le az „élet erôt” 
(I, 235).12 A Ke gyet len ség Szín há zá nak mér sé kel -
nie kell az erô és a for ma kö zöt ti kü lönb sé get. 

Az, amit az imént el tu laj do ní tás nak hív tunk, 
nem va la mi fé le el vont do log Artaud szá má ra. Nem 
csu pán a tes tet len hang ra vagy írás mód ra ér vé nyes 
a lo pa ko dó ka te gó riá ja. Ha a kü lönb ség, a ma ga je -
len sé gé ben, el lo pott jel lé vagy elemelt lé leg zet té vá -
lik, el sô sor ban, ha nem ön ma gá ban, tel jes meg fosz -
tott ság, mely ön ma gam meg vo ná sa ként, lé tem el -
tu laj do ní tá sa ként, te hát egy szer re a tes tem és a lel -
kem: a hú som el tu laj do ní tá sa ként hoz lét re. Ha a 
be szé dem nem az én lé leg ze tem és a be tûm [le ve -
lem] nem az én be szé dem, ak kor csak az le het, 
hogy már a lé leg ze tem sem volt az én tes tem, a tes -
tem sem volt az én gesz tu som, a gesz tu som sem 
volt az én éle tem. A szín ház ban kell hely reál lí ta ni 
a test in teg ri tá sát, me lyet mindezek a kü lönb sé gek 
da ra bok ra tép nek. A hús me tafi zi ká ja az a foly to -
nos és min dig ész re vét len kö zös vo nás, ami kap -
cso la tot te remt A Szín ház és Ha son má sa és az el sô 

mû vek, va la mint a kép te len ség té má ja kö zött. 
A hús me tafi zi ká ja, mely a lé tet élet ként, a szel le -
met pe dig tu laj don kép pe ni test ként, el nem kü -
lönülô gon dol ko dás ként, „sö tét” szel lem ként ha tá -
roz za meg (mi vel „a vi lá gos Szel lem az anyag hoz 
tar to zik”, I, 236). A hús me tafi zi ká já nak má sik ve -
zér fo na la a ki fosz tás tól va ló szo ron gás, az el ve szett 
élet, az el sza kadt gon dol ko dás, a szel lem tôl messzi -
re szám ûzött test ta pasz ta la ta. Ez az el sô kiál tás. 
„Az éle ten gon dol ko dom. Akár hány rend szert 
felépít het nék, so sem ér né nek fel em be ri kiál tá saim -
mal, me lyek bôl az élet új ra kez dé sé nek vá gya szól… 
El kell jön nie a nap nak, ami kor az eszem be fo gad -
ja és a ma gas gon dol ko dás he lyé re te szi a ben nem 
ka vargó alak ta lan erô ket, me lyek kí vül rôl kiál tás 
for má ját öl tik. Van nak in tel lek tuá lis kiál tá sok, me -
lyek a velô fi nom sá gá ból fa kad nak. Ezt hí vom én 
Hús nak. A gon dol ko dás szá mom ra nem kü lönül 
el az élettôl. A nyel vem min den egyes rez dü lé se -
kor a hú som ban ér zek min den gon do lat me ne tet… 
De mi va gyok én a Hús ról vagy job ban mond va a 
Lé te zésrôl szôtt el mé let kö ze pén? Egy em ber, aki 
el vesz tet te az éle tét, és most min den esz köz zel pró -
bál ja vissza zök ken te ni a ke rék vá gás ba… Meg kell 
azon ban vizs gál nom a hús nak azt az ér tel mét, mely 
a Lé te zés me tafi zi ká ját és az Élet vég sô ér tel mét ad -
ja szá mom ra” (Po si ti on de la Cha ir, I, 235, 236.). 

Most ne idôz zünk el azon, ami mint ha ma gá ra 
a mi ti kus lé nye gé re em lé kez tet ne: a kü lönb ség 
nélkü li élet ál mán. In kább azon kel le ne el tû nôd -
nünk, mit je lent het Artaud szá má ra a hús ban la -
ko zó kü lönb ség. A tes te met be tö rés sel ra bol ták el 
tô lem. A Má sik nak, a Tol vaj nak, a nagy Lo pa ko -
dó nak van tu laj don-ne ve: Is ten. Tör té ne te helyt ka -
pott [a eu lieu]. Volt ne ki he lye [a eu un lieu]. A be -
tö rés helye nem le he tett más hol, csak egy nyí lás 
be já ra tá nál. A szü le tés nyí lá sá nál, a szé ke lés nyí lá -
sá nál, melyekre min den más nyi tott ság visszautal, 
mint ere de té re. „Meg te lik, / nem te lik meg, / va la -
mi üres, / va la mi hiány zik, / va la mi nek hí ján van 
az / akit min dig elkap röp té ben (lop tá ban) [Au vol] 
egy élôs kö dô” (1947. áp ri lis). 

Amió ta kö zöm van a tes tem hez, te hát a szü le -
té sem óta, töb bé nem va gyok a tes tem. Amió ta csak 
van tes tem, nem va gyok a tes tem, vagyis nincs tes -
tem. E nél kü lö zé sen ala pul és eh hez iga zo dik az 

11 Ma gya rul: Antonin Artaud: „Elô szó: Szín ház és kul tú ra”. In. K. Sz. 71–72. (A for dí tó meg jegy zé se.) 
12 Kel lô kö rül te kin tés sel él ve, akár Artaud berg so ni vé ná já ról is be szél he tünk. Ahogy az élet rôl al ko tott me tafi zi kai fel fogását 

fo ko za to san nyelv el mé let té és szó kri ti ká vá fej lesz ti, ren ge teg ki mon dot tan berg so ni ener ge ti kai me ta fo rá val és el mé le ti 
for mu lá val él. Vö.: V, 15, 18, 56, 132, 141.
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élet hez va ló vi szo nyom. Te hát a tes te met min dig 
el lop ták tô lem. Ki más lop hat ta el, ha nem egy Má -
sik, aki csakis úgy ke rít het te kez det tôl fog va ha tal -
má ba, hogy az anyám ha sá ban a he lyem re fér kô -
zött, meg szü le tett he lyet tem, hogy a szü le té sem kor 
el lop tak, elemel ték a szü le té se met, „mint ha a szüle -
tés bôl régóta a ha lál bû ze árad na” A ha lá lon a lopás 
ka te gó riá já val össze füg gés ben kell el gon dol kod -
nunk. Nem azo nos az zal, amit az – bi zony – életnek 
ne ve zett fo lya mat vagy ka land vég sô ha tá ra ként 
szo kás megelô le gez ni. A ha lál a má sik hoz fû zô dô 
vi szo nyunk ta golt for má ja. Csakis a má sik tól ha lok 
meg: ál ta la, ér te, ben ne. A ha lá lom rep re zen tált, 
akár hogy is va riál juk a szót. De nem elég, hogy 
„a vég sô ha lál pil la na tá ban” rep re zen tá ció ál tal ha -
lok meg, e rep re zen tá ló el tu laj do ní tás a kez de tektôl 
fog va meg mun kál ta lé te zé sem egész szer ke ze tét. 
Ezért van az, hogy vég sô so ron „sen ki nem kö vet 
el ön gyil kos sá got tel je sen egye dül. / So ha sen ki nem 
szü le tett egy ma gá ban. / És sen ki nem hal meg egy -
ma gá ban… …/… Azt hi szem, min dig van va la ki 
más a vég sô ha lál pil la na tá ban, aki meg foszt a tu -
laj don éle tünk tôl” (Van Gogh, le su i ci dé de la so ci été 
[Van Gogh, a tár sa da lom ön gyil ko sa], 67). A ha lál 
mint lo pás té má ja áll a La Mort et l’Hom me [A Halál 
és az Em ber] kö zép pont já ban (Egy Ro dez -i rajz ról, 
in 84, n˚ 13). 

Ki más le het a tol vaj, ha nem Is ten, a nagy, lát -
ha  tat lan Má sik, a lop va ül dö zô, aki min den hol a he -
lyem be lép, vagyis új ra meg ket tôz és le hagy, aki min -
dig elôt tem ér oda, aho va men ni akar tam, akár csak 
„ez a test, ami ker ge tett” (ül dö zött) „és nem kö ve -
tett” (megelô zött)? „MIT TET TÉL A TES TEM MEL, 
URAM?” (84, 108). Íme a vá lasz: szü le té sem fe ke -
te lyu ká tól kezd ve is ten „el fu se rált ele ve nen / egész 
lé te zé sem alatt / és ez / ki zá ró lag azért tör tént / mert 
én vol tam / is ten, / va ló ban is ten, / én, egy em ber / 
és nem az úgy ne ve zett szel lem / aki csupán egy má -
sik em ber tes té nek / a fel hôk be ve tí tése volt, / akit 
/ úgy hív tak / De mi ur gosz / Már pe dig is mer jük / a 
De mi ur gosz ocs mány tör té ne tét / A test rôl / ami az 
enyé met ker get te (és nem kö vet te) / és hogy el sô le -
gyen és meg szü les sen / ki lö kô dött a tes temen át / 
és / a tes tem fel ha sí tá sá val / meg szü le tett / és egy 
da rab kát ma gán ha gyott be lô lem / hogy / nekem / 
ad ja ki ma gát. / Te hát nem volt sen ki, csak én és 
ô, / ô / az alá va ló test / ami bôl a te rek nem kér tek, 
/ én / az ala ku ló ban lé vô test / ami még nem nyerte 
el vég sô for má ját / de úton volt / a tel jes tisz ta ság 
fe lé / ahogy az úgy ne ve zett De mi ur gosz tes te, / ami 
tud ta ma gá ról, hogy el fo gad ha tat lan / de mégis 

min denáron él ni akart / és nem tu dott job bat ki ta -
lál ni / ah hoz, hogy le gyen / mint a megölé sem / árán 
meg szü let ni. / A tes tem mindezek el le né re hely re -
jött / a gyû lö let / és a rossz ezer nyi ro ha mán ke -
resz tül / és el le né ben / me lyek mind annyi szor tönk -
re tet ték / és ha lál ra ítél tek. / Így tör tént, hogy annyi -
szor hal tam meg / hogy végül el nyer tem a va ló di 
hal ha tat lan sá got. / És / ez a dol gok igaz tör té ne te / 
ahogy va ló já ban megestek / és / nem pe dig / ahogy 
a mí to szok me sés vi lá gá ban sze re pel / me lyek el -
hall gat ják a va ló sá got.” (84, 108–110). 

Is ten hát a tu laj don ne ve an nak, aki meg foszt a 
tu laj don ter mé sze tünk tôl, a tu laj don szü le té sünk -
tôl és ezt kö ve tôen tit kon min dig elôt tünk fog szó -
hoz jut ni. Ô a kü lönb ség, mely ha lá lom ként fu rak -
szik ma gam és ma gam kö zé. Ezért be le kell hal nom 
a ha lá lom ba – így kép ze li Artaud az iga zi ön gyil -
kos sá got –, hogy a szü le té sem elô es té jén „hal ha tat -
la nul” szü les sek új já. Is ten nem csak egyik-má sik 
ve lünk szü le tett tu laj don sá gunk ra te szi rá a ke zét, 
ma gát a ve lünk szü le tett sé get ke rí ti ha tal má ba, lé -
tünk sa ját ma ga szá má ra va ló tu laj don ve le szü le -
tett sé gét: „Né há nyan együgyû sé gük ben azt kép ze -
lik, lé te zôk, ve le szü le tett lé te zôk/ Ne kem os to roz -
nom kell, ami ve lem szü le tett, ah hoz, hogy le gyek/ 
Ar ra szü le tet tem, hogy élô lény le gyek, vagyis örö -
kö sen os to roz zam ezt a ne ga tív ku tya ól fé le sé get, ó 
cu dar kép te len ség” (I, 9). 

Va jon miért kép ze li ere den dô elide ge ne dé sét 
szé gyen folt nak, sze mér met len ség nek, „el fu se rált -
ság nak” és így to vább? Va jon a tes te el vesz té sét si -
ra tó Artaud miért saj nál ja a tisz ta sá got [pu re té], 
éppúgy, mint va la mi va gyon tár gyat, miért saj nál ja 
a ma ku lát lan sá got [prop re té] éppúgy, mint a tu laj -
dont [prop ri é té]? „Túl so kat kí noz tak… / … / Túl 
so kat dol goz tam azért, hogy tisz ta és erôs le gyek / 
… / Túl zot tan igye kez tem, hogy sa ját tes tem le -
gyen.” (84, 135). 

Szó sze rint el lop ták a va gyo no mat, az ér té kemet, 
az ára mat. Va la ki Is ten né vált he lyet tem a Nyílás 
ki já ra tá nál, a szü le tés nél, és elemel te azt, amit érek, 
az iga za mat. Is ten a szü le tô el sô ára ként szol gá ló 
ha mis ér ték. Ám mi vel a ha mis ér ték már min dig 
he lyé be lé pett az iga zi ér ték nek, ami so sem lé te zett, 
vagy ami ugyanaz, nem lé te zett, csak a tu laj don -
kép pe ni szü le té se elôtt, a ha mis ér ték vá lik Ér tékké. 
Et tôl kezd ve az ere de ti ér ték, az ôs-ér ték, nem más, 
mint a mû, az ürü lék, a sa lak, az ér ték, ami tönkre -
ment, mert nem tar tot ták vissza és eset leg, mint 
tud juk, el le nem for dít ha tó fegy ver ré is vál hat. 
Holott ma gam ban kel lett vol na tar ta nom vagy in -
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kább fenn kel lett vol na tar ta nom ön ma gam számára, 
mint az ér té ke met és ma gát a lé te met, de el lop ták, 
amint messzi re es tem a Nyí lás tól és most is el lopják 
va la hány szor egy da rab kám messzi re esik a tes tem -
tôl. A szé ke lés, „a szék let tôl, a test érté kes ré szé tôl 
va ló na pi el sza ka dás” (Freud) olyan, mint a születés, 
mint a meg szü le té sem, az el sô lopás, ami egy fe lôl 
el -ér ték te le nít,13 más fe lôl be szennyez. Isten tör té -
ne te, az el tu laj do ní tott ér ték ge nea ló giája ezért úgy 
hang zik, mint a szé ke lés tör té ne te. „Ismer ürülék -
sza gúbb dol got / Is ten tör té ne té nél…” (K. Sz. 121). 

Artaud ta lán a mû al ko tás ere de té nél va ló cin kos 
köz re mû kö dé se miatt ne ve zi Is tent De mi ur gosznak 
is. Ez Is ten ne vé nek, a tol vaj tu laj don ne vé nek és 
ön ma gam me ta fo ri kus ne vé nek a me to ní miá ja: a 
nyelv ben va ló ki fosz tá som ön ma gam me ta fo rá ja. 
Min de ne set re Isten- De mi ur gosz nem te remt, nem 
azo nos az élet tel, ha nem mû vek és mes ter ke dé sek 
ala nya, tol vaj, csa ló, ha mi sí tó, ál név, trón bi tor ló, 
az al ko tó mû vész el len té te, kéz mû ves-lény, az ár -
mány ko dás lé te: a Sá tán. Én Is ten va gyok, Is ten pe -
dig a Sá tán; és mint Sá tán Is ten te remt mé nye (…
„Is ten nek / és te remt mé nyé nek: a SÁ TÁN NAK tör -
té ne te…” in 84, 121), Is ten a te remt mé nyem, a ha -
son má som, aki be ha tol az ere de tem tôl el vá lasz tó 
kü lönb ség be, a tör té ne tem nyi tá nyául szol gá ló 
semmi be. Az, amit Is ten je len lé té nek ne ve zünk 
nem más, mint e sem mi el fe lej té se, az el tu laj do ní -
tás eltu lajdo ní tá sa, ami nem vé let len, ha nem ma -
ga az eltu lajdo ní tás moz gá sa: „… Sá tán, / aki a 
nedv edzô tô gyeivel / min dig csak a Sem mit / rej te -
get te elô lünk?” (121). 

Is ten tör té ne te te hát a Mû, mint ürü lék tör té ne -
te. Ma ga a szka to- ló gi a. A mû nek mint ürü lék nek 
le kell ró lunk vál nia, s ez be is kö vet ke zik. Vagyis 
a tisz ta test tôl el sza kadt szel lem bôl fa kad. Szel le mi 
ter mék te hát, és csak úgy mos hat juk le a test rôl a 

szennyét, ha vissza nyer jük a mû nél kü li tes tet. 
„Mert szel lem nek kell len ni ah hoz, hogy / szar junk, 
/ egy tisz ta test nem / szar hat. / Amit sza rik / az a 
szel le mek eny ve / akik ádáz mó don el akar nak 
lopni tô le va la mit / mert test nél kül nem le het lé -
tez ni.” (in 84, 113). Már az Ideg mér leg ben azt ol -
vas tuk: „Ked ves ba rá tom, amit a mû veim nek vélt, 
csu pán a hul la dé kom volt” (I, 91). 

Nem elég, hogy en gem már a szü le té sem kor el -
lop tak, a mû vem, a nyo mom, az ürü lé kem el lop ja 
tô lem a va gyo no mat, ezért el kell, hogy uta sít sam. 
Ám az eluta sí tás itt nem el ve tést, ha nem vissza tar -
tást je lent. Csak úgy ôriz he tem meg ma ga mat, a 
tes te met és a be szé de met, ha ma gam ban tar tom a 
mû vet,14 ha össze ke ve re dem ve le, hogy a Tol vajnak 
sem mi esé lye ne le gyen kö zénk fu ra kod ni, ne hogy 
írás for má já ban messzi re es sen tô lem. Hi szen „min -
den írás disz nó ság” (Ideg mér leg, I, 95). Így még be 
is pisz kít az, ami ki foszt és el tá vo lít ma gam tól, ami 
meg sza kít ja a ma gam hoz va ló kö zel sé get: meg válok 
miat ta sa ját ma gam tól [tisz ta sá gom tól: de mon prop -
re]. Az ön ma gá hoz kö zel ál ló alany nak – aki az, 
ami –, tisz ta tu laj don [ne ve] van [prop re est le nom], 
míg az el so dort mû, tárgy ne ve alá va ló. Ami kor tisz -
ta va gyok, tu laj don ne vem van. A gye rek nem név -
vel lép be a nyu ga ti tár sa da lom ba – elô ször az is -
ko lá ba –, nem iga zán ne ve zik a ne vén, csak ami kor 
vala  mi re va ló [qu and il est prop re]. A „prop re” szó 
látszó lag szét szórt je len té sei mö gé rej tett egy ség, a 
tu laj don egy sé ge [l’uni té du prop re], mint az ön -
magához köz vet le nül kö zel ál ló alany be nem 
szennye zett sé ge, a fi lo zófia la tin kor sza ká ban jött 
lét re (a prop ri us a pro pe- hoz kap cso ló dik), és ennél -
fog va ek kor kez dett ér le lôd ni az ôrült ség me tafi zi -
kai de ter mi nált sá ga mint az elide ge ne dés be tegsége. 
(Ma gá tól ér te tô dôen nem te kint jük sem ok nak, sem 
elô jel nek a nyel vé sze ti je len sé get: egy sze rûen csak 

13 Va la hány szor Artaud az itt vá zolt sé má ban gon dol ko dik, a nyel ve mind a mon dat ta nát, mind a szó kin csét te kint ve nagyon 
erô sen em lé kez tet a fiatal Mar xé ra. A Gaz da ság-fi lo zófiai ké zi ra tok 1844-bôl El sô ké zi ra tá ban a mun ka, ami lét re hoz za a 
mû vet, ami ér té ke se dé sé hez ve zet (Ver wer tung) egye nes arány ban nô szer zô je el -ér ték te le ne dé sé vel [Ent wer tung]. „A munka 
meg va ló su lá sa a mun ka tár gyia su lá sa. A mun ká nak ez a meg va ló su lá sa a nem zet gaz da sá gi ál la pot ban mint a mun kás 
meg va lót la nu lá sa, a tár gyia su lás mint a tárgy el vesz té se és a tárgy igá já ban va ló szol ga ság, az el sa já tí tás mint elide ge nü lés, mint 
kül sô vé-i de gen né vá lás je le nik meg.” (In. Karl Marx és Fried rich. En gels mû vei. 42. Bu da pest, Kos suth, 1981. 84.) Ez a párhu -
zam nem so rol ha tó be a tör té ne ti ér de kes sé gek és a bar ká cso lás rend jé be. Ak kor mu tat ko zik majd meg, mennyi re szükség -
sze rû, ami kor fel ve tô dik a kér dés, mindez nem oda tar to zik-e, amit a tu laj don kép pe ni ség (vagy az elide ge ne dés) meta -
fizi ká já nak hí vunk. 

14 Ma gá tól ér te tô dôen szán dé ko san tar tóz kod tunk min den ne mû, úgy mond „élet raj zi uta lás tól”. Ha ehe lyütt mégis fel hívjuk 
rá a fi gyel met, hogy Artaud vég bél rák ban halt meg, nem az a cé lunk, hogy ez zel a ki vé tel lel erô sít sük a sza bályt. Úgy vél -
jük, nem kel le ne az ilyen és eh hez ha son ló meg jegy zé se ket az úgy ne ve zett „élet raj zi uta lás” ka te gó riá já ba so rol nunk. Új 
stá tuszt kel le ne ta lál nunk szá muk ra, mely kap cso la tot te remt a lét és a szö veg kö zött, a tex tu a li tás e két for má ja és az ál -
ta lá nos írás mód kö zött, amely nek a já té ká ban egy más ba il lesz ked nek.
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a tu laj don kép pe ni szub jek ti vi tás me tafi zi ká já nak 
idején rög zül az ôrült ség fo gal ma). Artaud eh hez a 
meta fi zi ká hoz fo lya mo dik, ezt in gat ja meg, ami kor 
ál tatja ön ma gát, s azt te szi a tu laj don kép pe ni ség je -
len sé gé nek [phé nomène du prop re] a fel té te lé vé, ami 
tisz tán [prop re ment] meg vá lik a tu laj do ná tól [de son 
prop re] (ez az elide ge ne dés elide ge ne dé se); s ak kor 
is a me tafi zi kai ér ték alap ból me rít, azt igény li, ami -
kor túl akar ten ni raj ta hû ség ben, s a tu laj don kép -
pe ni ség ab szo lút ér vé nyû hely reál lí tá sá ra tö rek szik 
a min den re ki ter je dô el bi tor lás elô es té jén. 

A mû nek mint ürü lék nek, fe ká lia rúd nak, mely, 
mint tud juk, a pé nisz me ta fo rá ja is,15 áll va kel le ne 
ma rad nia. Csak hogy az ürü lék ként fel fo gott mû 
nem több élet te len, erôt len és for mát lan anyag nál. 
Min dig raj tam kí vül esik, s azon nal összeom lik. 
Ezért nem fog so ha felál lí ta ni sem mi lyen – köl tôi 
vagy más – mû al ko tás. So sem emel ked he tem fel 
ben ne. Csak a mû nél kü li mû vé szet hoz hat üd vös -
sé get, stá tuszt, felál lást. Mi vel a mû al ko tás min dig 
a ha lál mû ve, a mû nél kü li mû vé szet, mint a tánc 
vagy a Ke gyet lenség Szín háza, ma ga lesz az élet mû -
vé sze te. „’Ke gyet len ség’ he lyett te hát mond hat tam 
volna ’éle tet’ is” (IV, 137; K. Sz. 174). 

Az Is ten el len lá za dó, a mû el len iz ga tó Artaud 
azon ban nem mond le az üd vös ség rôl. Ép pen ellen -
ke zô leg. A tisz ta test esz ka to ló gi á ja lesz a meg vál -
tás ta na. „A tes tem / ál la po ta lesz / az Utol só Ítélet” 
(in 84, 131). Hul la dék- nél kül -ál ló- tisz ta- test. 
A rossz, a be szennye zô dés ez a kri ti ka vagy a klinika: 

a be széd és a test mû vé vá lá sa, a fek vô, s így a kom -
men tár lo pott buz gal má nak ki szol gál ta tott, tárgy. 
A test éle te az egyet len do log, ami ter mé sze té nél 
fog va nem kom men tál ha tó, az ele ven hús, ami nek 
a szín ház tart ja fenn az in teg ri tá sát, hogy a rossz és 
a ha lál el len for dít sa. A be teg ség a felál lás le he tet -
len sé ge a tánc ban és a szín ház ban. „Csak azért van 
pes tis / ko le ra / fe ke te him lô / mert a tánc / és vele 
a szín ház / még nem kez dett el lé tez ni” (in 84, 127). 

Az ôrült köl tôk ha gyo má nya? Höl der lin: „… Ne -
künk azon ban, / köl tôk! az a dol gunk, hogy fö det -
len / fô vel áll junk is te ni há bor gás ban, / és atyánk 
su ga rát pusz ta ke zünk kel / meg ra gad juk, dal ba ta -
kar juk, s így / nyújt suk az ég-a do mányt a nép -
nek.”16 Nietz sche:17 „…kell-e mon da nom, hogy 
tud ni kell tán col ni tol lal is?”.18 Vagy: „Csak a ki járt 
gon do la tok nak van ér té ke”.19 Mint sok más eset -
ben, ezút tal is nagy a kí sér tés, hogy ugyanah hoz a 
csa lád fá hoz so rol juk és egyet len lel kes kom men -
tár ral fed jük le a há rom ôrült köl tôt és még né hány 
tár su kat.20 Ezer más szö ve get idéz het nénk a felál -
lás ról és a tánc ról, hogy alá tá masszuk eb bé li szán -
dé kun kat. Csak hogy ak kor ép pen Artaud el ha tá -
ro zá sá nak a lé nye gét té vesz te nénk szem elôl. Höl -
der lin tôl Nietz schéig ta lán me ta fo ri kus ma rad a 
felál lás és a tánc. Sem mi kép pen sem sza bad az erek -
ciót a mû be de por tál ni, a vers re bíz ni, a be széd vagy 
az írás fen sôbb sé gé be, a be tû tal pán vagy a toll he -
gyén ál lás ba szám ûz ni. A mû felál lá sa még in kább 
a be tû ural mát jel zi a le he let fe lett. Nietz sche termé -

15 Artaud a kö vet ke zô ket ír ja az Össze gyûj tött mû vek Elô sza vá ban: „Az ’Örök ké va ló új ki nyi lat koz ta tá sai nak’ pál cá ja be leesett 
a fe ke te zseb be, akár csak a kis kard. Új pál ca sze gô dött össze gyûj tött mû veim kí sé rô jé ül a du la ko dás so rán, de nem az esz -
mék kel, ha nem az esz mé ken lo vag ló maj mok kal, szer te a tu da tom ban, rot ha dó szer ve ze tem ben, me lyet ne kik kö szön he -
tek… Ez a vé re met sér tett lá nyok mód já ra szí tó, ki halt, ré gi fa jok kö ve tel te szer te len könyv lesz a pál cám” (I, 12–13). 

16 Fried rich Höl der lin: „Mint ha ün nep-haj nal ban”. In. F. H.: Ver sek Hü pe ri ón. Bu da pest, Eu ró pa, 1993. 55. Ford. Tan dori 
De zsô. 

17 Fried rich Nietz sche: Bál vá nyok al ko nya. Bu da pest, Hol nap, 2004. 57. Ford. Rom há nyi Tö rök Gá bor. 
18 … „és atyánk su ga rát pusz ta ke zünk kel meg ra gad juk…” „tud ni kell tán col ni a tol lal is”… „A pál ca… a kis kard… új pál -

ca… Ez a szer te len könyv lesz a pál cám…” Majd Az örök ké va ló új ki nyi lat koz ta tá sai ban: „Mi vel 1937. jú nius 3-án fel tûnt 
az öt kí gyó, akik már a kard ban is ott vol tak, mely nek dön tô ké pes sé gét egy pál ca szim bo li zál ja! Mit je lent ez? Azt je lenti, 
Ne kem, aki be szé lek, van egy Kar dom és egy Pál cám” (p. 18). Kol lázst al kot Ge net aláb bi szö ve gé vel: „Min den be tö rô 
ér te ni fog ja, mi lyen mél tó ság gal töl tött el, ami kor ke zem ben tar tot tam a fe szí tô va sat, a ’tol lat’. Fér fias te kin tély áradt a 
sú lyá ból, anya gá ból, mé re té bôl és vé gül funk ció já ból. Min dig is er re az acé los vesszô re volt szük sé gem, hogy tel je sen 
meg sza ba dul jak pos vá nyos haj la maim tól, alá za tos pó zaim tól és el jus sak a fér fias ság ne mes egy sze rû sé gé hez.” (Jean Genet: 
Mi rac le de la ro se. II, 205.) 

19 Fried rich Nietz sche: i. m. 14. 
20 Is mer jük el: Artaud el sô ként pró bál ja összeál lí ta ni az ôrült zse nik ha tal mas vér ta nú-csa lád fá ját. Ne ve ze te sen Van Gogh, 

le su i ci dé de la so ci é té (1947) cí mû írá sá ban, amely egyi ke a rit ka ság szám ba me nô szö ve gek nek, ahol megem lí ti Nietz schét 
a töb bi „ön gyil kos” kö zött (Baude laire, Poe, Ner val, Nietz sche, Kier ke ga ard, Höl der lin, Co le rid ge vö. 15). Artaud va lami -
vel odébb azt ír ja: „Nem, Szók ra tész nek nem volt ilyen éles sze me, (Van Gogh) elôtt ta lán csak sze ren csét len Nietz sche 
tud ta egyet len pil lan tás sal le csu pa szí ta ni a lel ket és meg sza ba dí ta ni tô le a tes tet, le mez te le ní te ni a szel lem ki bú vói tól meg -
fosz tott em be ri tes tet.” (65)
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sze te sen le lep lez te, mi lyen sze re pet ját szik a gram -
ma ti kai struk tú ra a le rom bo lan dó me tafi zi ka 
megala po zá sá ban, de rá kér de zett-e va la ha, hogy az 
ál ta la is elis mert gram ma ti kai biz ton ság ere de tét te -
kint ve mi lyen vi szony ban áll a be tû felál lá sá val? 
Hei deg ger a kö vet ke zô ki je len tést te szi a Be ve ze tés 
a me tafi zi ká ba egyik rö vid fej te ge té sé ben: „A gö rö -
gök a nyel vet bi zo nyos na gyon tág ér te lem ben opti -
kai lag, ne ve ze te sen az írott nyelv fe lôl szem lé lik. 
A ki mon dot tak ez utób bi ban ál la pod nak meg. 
A nyelv nem más hol van, azaz nem más ban áll, 
mint a szó írás ké pé ben, az írás je lek ben, a be tûkben, 
γρα′μματα. Ezért van az, hogy a gram ma ti ka a lé -
te zô nyel vet ál lít ja elénk. Ez zel szem ben a be széd -
fo lyam ál tal a nyelv az ál la gnél kü li be fo lyik szét. 
Ezért van azután, hogy a nyelv tan egé szen a mai 
na pig gram ma ti kai lag ér tel me zô dik.21 Ez ahe lyett, 
hogy el lent mon da na ne ki, pa ra dox mó don megerô -
sí ti a be tû meg ve té sét, ami a Pha id rosz ban pél dául 
az igaz ság el sôd le ges lé lek be író dá sa ként men ti meg 
a me ta fo ri kus írást; meg men ti és min de nekelôtt 
úgy hi vat ko zik rá, mint a leg szi lár dabb biz to sí ték -
ra, az írás tu laj don kép pe ni ér tel mé re (276 a). 

Artaud a me ta fo rát akar ja le rom bol ni. Le akar 
szá mol ni az írott mû ben a felál lás sal mint me ta fo -
ri kus erek ció val.22 Az írott mû me ta fo rá já ban rejlô 
elide ge ne dés a ba bo na je len sé ge. Már pe dig „Elég 
volt a szö ve gek, az írott köl té szet ba bo ná já ból!” (le 
Théâtre et son Do ub le, V, 93–94; K. Sz. 137). Esze -
rint Is ten hez fû zô dô vi szo nyunk, a nagy lo pa ko dó 
ál ta li ül döz te té sünk lé nye ge a ba bo na. A meg vál -
tás ta ná hoz is Is ten és a mû dest ruk ció ján át ve zet 
az út. Üd vö zü lé sünk biz to sí té ka Is ten ha lá la,23 mert 
csak ez éb reszt he ti fel az Is ten sé get. Az em ber ként 

szá mon tar tott szka to- te o ló gi ai lény, aki ké pes a 
mû vel be szennyez ni ma gát és hagy ja, hogy a tolvaj 
Is ten hez fû zô dô vi szo nya de fi ni ál ja, el ne ve zé sé vel 
a meg ne vez he tet len Is ten ség tör té ne ti meg vesz te -
ge té sé re utal. „Ez a ké pes ség ki zá ró lag az em ber sa -
ját ja. Sôt, egye ne sen af fé le em be ri fer tô zés ez, olyan, 
amely ere de ti leg is te ni ki vált ság nak szánt gon do -
la tok kal ké nyez tet el ben nün ket. Mert nem hogy 
nem hi szek az em ber köl töt te ter mé szet fe let ti ben 
és is te ni ben, ha nem egye ne sen az em ber ez red éves 
kon tár ko dá sá ban lá tom azt az erôt, amely az is te -
nit meg ron tot ta” (V, 13; K. Sz. 67). Is ten te hát az 
is te ni el len va ló vé tek. A bû nös ség lé nye ge szka to-
 te o ló gi a i. Az em ber szka to- te o ló gi ai lé nye gét, mint 
olyat fel fe de zô gon dol ko dást nem te kint he tô egy -
sze rû me tafi zi kai ant ro po ló giá nak vagy me tafi zi kai 
hu ma niz mus nak. Túl mu tat az em be ren és túl a 
nyu ga ti szín ház me tafi zi ká ján, mely nek „…ag gá -
lyai egy tôl egyig el ké pesz tô em ber bûzt árasz ta nak, 
az idô le ges és anya gi em ber, mond hat ni a dög em -
ber bû zét” (IV, 51; K. Sz. 100. lásd III, 129, ahol a 
Co mé die F rançai se- nek írott sér te ge tô le ve lé ben 
ker te lés nél kül le lep le zi a fel fo gá sa és tény ke dé se 
hát te ré ben ál ló szka to ló gi ai el hi va tott sá got). 

Hiá ba a szá mos szem beöt lô ha son ló ság (mint a 
fen ti em be ren és Is te nen túl mu ta tó idé zet), Artaud 
eluta sít ja a mû ben rej lô me ta fo ri kus stan zát, így 
nem te kint he tô Nietz sche fiának. Még ke vés bé Höl -
der li né nek. A Ke gyet len ség Szín há za, mely megöli 
a me ta fo rát (ma gán- kí vül -áll ni -az -el lo pott-mû ben), 
„a Ve szély új el kép ze lé se” fe lé ta szít (le vél Mar cel 
Da li ó nak, V, 95). A Köl te mény ka land ja az utol só 
le küz den dô ag gály a Szín ház ka land ja elôtt.24 Mi -
e lôtt sa ját (tisz ta) ál la po tá ban lé tez ne. 

21 Mar tin Hei deg ger: Be ve ze tés a me tafi zi ká ba. Bu da pest, IKON, 1995. 32–33. Ford. Vaj da Mi hály. 
22 „Mint mond tam: sem mû vek, sem nyelv, sem be széd, sem szel lem, sem mi. 

Sem mi, leg fel jebb egy szép Ideg-Mér leg. 
Va la mi ért he tet len, egye nes ál lás a szel lem ren ge te gé ben” (le Pèse- Nerfs, I, 96). 

23 „Mi vel még a vég te len is ha lott, / vég te len nek hív nak egy ha lot tat” (in 84, 118). Ami annyit je lent, Is ten nem hal meg a 
tör té ne lem egy bi zo nyos pil la na tá ban, ha nem azért Ha lott, mert Is ten ma gá nak a Ha lál nak a ne ve, a ha lál nak ben nem és 
ab ban, aki a szü le té sem kor el lo pott és ki kezd te az éle te met. Mint Is ten-Ha lál az élet ben va ló kü lönb ség, so sem szûnt meg 
meg hal ni, vagyis él ni. „Mi vel még a vég te len is ha lott, / vég te len nek hív nak egy ha lot tat / aki nem halt meg” (in 84, 118). 
Egye dül a kü lönb ség nél kü li élet, a ha lál nél kü li élet ke re ked ne felül a ha lá lon és Is te nen. De ez csak úgy le het sé ges, ha 
élet ként meg ta gad ja ma gát a ha lál ban, s ma ga vá lik Is ten né. Is ten te hát a Ha lál: a vég te len, kü lönb ség nél kü li Élet úgy, 
ahogy a klasszi kus on to- te o ló gia vagy me tafi zi ka, amely hez még Artaud is tar to zik, el kép ze li Is tent (He gel két ér tel mû és 
fi gye lem re mél tó ki vé te lé vel). Ám mi vel a ha lál az élet ben lé vô kü lönb ség, az élet lé nye gé nek te kin tett vé ges ség ne ve, a 
vég te len Is ten, mint Élet és Je len lét nem más, mint a vé ges ség má sik ne ve. Azon ban ugyanan nak a do log nak a má sik neve 
nem ugyanazt a dol got je len ti, mint az el sô név, nem szi no ni má ja, és er rôl szól az egész tör té net. 

24 Ezért a köl té szet, mint olyan, el vont mû vé szet ma rad Artaud sze mé ben akár köl tôi be széd rôl, akár köl tôi írás ról van szó. 
Egye dül a szín ház te kint he tô to tá lis mû vé szet nek, mert a köl té sze ten kí vül sze re pet kap ben ne a ze ne és a tánc is, ma ga 
a test felemel ke dé se. Emel lett Artaud gon do lat me ne té nek a lé nye gét té vesz te nénk szem elôl, ha el sô sor ban köl tôt lát nánk 
ben ne. Ki vé ve per sze, ha ha tár ta lan mû faj já tá gít juk a köl té sze tet, vagyis szín ház zá, va ló sá gos szín há zi tér rel. Va jon meddig 
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Ho gyan ment meg a Ke gyet len ség Szín há za, ho -
gyan ad ja vissza ne kem sa ját hú som lét re ho zá sát? 
Ho gyan aka dá lyoz za meg, hogy raj tam kí vül es sen 
az éle tem? Ho gyan se gít el ke rül ni, hogy „úgy él jek 
/ mint a ’De mi ur gosz’ / be tö rés sel el ra bolt test tel” 
(in 84, 113)? 

Min de nekelôtt az or gá num rö vid össze fog la lá -
sá val.25 A klasszi kus szín ház és az ál ta la szín re vitt 
me tafi zi ka dest ruk ció já nak el sô lé pé se az or gá num 
hát tér be szo rí tá sa. A klasszi kus nyu ga ti szín tér egy 
elô ze te sen lét re ho zott szö veg bôl, az el sô szót ki sa -
já tí tó Szer zô-Is ten ál tal írt táb lá ból kiin dul va ha tá -
roz za meg az or gá num szín há zát, a sza vak szín há -
zát, te hát az ér tel me zés, a rög zí tés, a for dí tás és a 
szár maz ta tás szín há zát. Az el lo pott be szé det ôr zô 

mes ter szín há za, aki csak a rab szol gái nak, a ren de -
zôk nek és a szí né szek nek ad ja köl csön a sza vait. 
„Csu pán szó hasz ná lat dol ga te hát, hogy azt te kintik 
író nak, aki a szó nyel vé vel ren del ke zik, a ren de zôt 
pe dig az ô rab szol gá já nak tart ják. Esze rint a rende -
zô egy sze rû mes ter em ber, a da ra bok al kal ma zó já -
nak, for dí tó já nak szá mít, s mindörök re ar ra ítél te -
tett, hogy az egyik nyelv rôl a má sik ra ül tes se át a 
drá mai mû ve ket. Ez a fél reér tés csak ad dig ma rad -
hat fenn, a ren de zô csak ad dig lesz kény te len el -
hal vá nyul ni az író mel lett, amíg a sza vak nyel ve fel -
sôbb ren dû nek szá mít a töb bi hez ké pest, s amíg a 
szín ház csakis a sza vak nyel vén haj lan dó meg szólal -
ni.” (le Théâtre et son Do ub le, IV, 143; K. Sz. 179).26 
A nyu ga ti szín ház me tafi zi ká já ban rej lô meg kü lön -

ért he tünk egyet M. Blanchot fej te ge té sé vel, ami kor a kö vet ke zô ket ír ja: „Artaud je len té keny írá sos anya got ha gyott ránk, 
ami min de nes tôl a Köl té szet bi ro dal má ba so rol ha tó. Elis me rem, hogy a szín ház ról be szél, de va ló já ban egy olyan köl té -
szet igé nyé vel lép fel, ami csak a mû fa ji kor lá tok fel rú gá sá val és ere de tibb nyel ve zet meg hir de té sé vel va ló sul hat meg”… 
így már nem csu pán a va ló di szín pa di tér rôl van szó, ha nem egy má sik tér rôl…”? Va jon mennyi ben van jo gunk idé zô jel -
ben „köl té sze tet” em le get ni, ami kor egy olyan mon da tot idé zünk Ar taud- tól, ahol az „esz mé nyi szín há zat” de fi ni ál ja? 
(Vö.: La cru el le ra i son po é ti que, 69). (A for dí tó meg jegy zé se.) 

25 A kö vet ke zô be kez dé sek az „or ga ne” le het sé ges je len té sei vel ját sza nak: „szerv”; „or gá num”, mint „hang szín”; „or gá num”, 
mint „saj tó ter mék”, „szó csô”. 

26 Íme egy újabb kü lö nös pár hu zam Artaud és Nietz sche kö zött, amit még job ban megerô sít az eleu szi szi misz té riu mok di -
csôí té se (IV, 63) és a la tin jel leg bi zo nyos mér vû meg ve té se (49). Pe dig mint fen tebb már em lí tet tük, nem egé szen ugyanar -
ról van szó, s ezt most ide je pon to sí ta nunk. Nietz sche ami kor A tra gé dia szü le té sé ben (§ 19) „a szók ra té szi kul tú ra” „leg -
sa já tabb tar tal mát” az zal jel lem zi a legéle seb ben, hogy „az ope ra kul tú rá já nak” ne ve zi, a re ci ta ti vo és a sti lo rapp re senta -
ti vo ere de té rôl el mél ke dik. Ezt két ter mé szet el le nes és min den esz té ti ká tól ide gen ösz tön ben, az apol ló ni és a dio nü szoszi 
ösz tön ben kell ke res nünk. A re ci ta ti vo, a ze ne alá ren de lé se a szö veg könyv nek vég sô so ron a fé le lem mel, a biz ton ság -
igénnyel ma gya ráz ha tó, „az idill vá gyá val, a nosz tal gi kus hit tel, amit az ôsi idôk ben élt mû vé szi haj la mú és jó em ber rôl 
táp lál tak”. „A re ci ta ti vó val új ra fel fe dez ni vél ték az ere de ti em ber be széd mód ját”… Az ope rá ban „a pesszi miz mus ra is vi -
gaszt ta lál tak” „a köz ál la po tok iszo nya tos bi zony ta lan sá ga kö ze pet te”. Ez zel a szö ve get A Szín ház és Ha son má sá hoz ha -
son lóan a ha ta lom bi tor lás, a szol ga sors ra jut ta tás tu laj don – nem me ta fo ri kus – he lyé nek is me ri el. A szö veg ha tal mi hely -
zet ben van. „Az ope ra a teo re ti kus em ber szü le mé nye, a kri ti kus lai ku sé, nem a mû vé szé: az ope ra min den mû vé sze tek 
tör té ne té nek egyik leg meg hök ken tôbb té nye. Hogy min de nek fö lött a szö veg le gyen ért he tô, ez az alap ve tôen nem ze nei 
beál lí tott sá gú hall ga tó ság kö ve tel mé nye volt, mely a ze ne új já szü le té sét at tól vár ja, hogy föl fe dez zék azt az ének lé si stílust, 
ahol a szö veg, akár úr a szol gán, ural ko dik a kont ra punkt fö lött.” (Fried rich Nietz sche: A tra gé dia szü le té se. Bu da pest, 
Euró pa, 1986. 155–157. Ford. Ker tész Im re.) Má sutt is szá mos meg fo gal ma zás elô le ge zi meg Artaud né ze teit, így az, 
amit Nietz sche az „ol va sás hoz, a szö veg ön ál ló él ve ze té hez” va ló hoz zá szo kás ról mond (le Dra me mu si cal grec in la Na is -
san ce de la tra gé die, p. 159), vagy a kiál tás és a fo ga lom vi szo nyá ról (la Con cep ti on di ony si a que de mon de, ford. G. Bi an quis, 
ibid., p. 182), vagy „a gesz tus szim bo liz mu sá nak” és a „be szé lô alany hang ne mé nek” vi szo nyá ról, vagy egy vers szö veg és 
a ze ne „hie rog lifi kus” kap cso la tá ról, vagy a vers ze nei il luszt rá lá sá ról és ar ról a terv rôl, mely „in tel li gí bi lis nyel vet köl csö -
nöz ne a ze né nek” („A vi lág fej te tô re ál lí tá sa. Mint ha a fiú akar ná nem ze ni az apát”. In. Fried rich Nietz sche: „A ze né rôl és 
a nyelv rôl”. In. F. N.: A tra gé dia szü le té se. i. m. 214–215.). Azon ban ahogy má sutt a tán cot, Nietz sche itt a ze nét akar ja 
meg sza ba dí ta ni a szö veg tôl és a sza va lat tól. Artaud szá má ra min den bi zonnyal túl el vont lett vol na ez a sza bad ság. Egye -
dül a szín ház ban rej lik ennyi fel sza ba dí tó erô, mely nek to tá lis mû vé sze te más ki fe je zé si for mák mel lett a ze nét és a táncot 
is felöle li és hasz no sít ja. Bár Nietz sché hez ha son lóan Artaud is gyak ran szó lít fel tánc ra, nem sza bad el fe lej te ni, hogy so -
sem vo nat koz tat ja el a szín ház tól. Még ha szó sze rint vesszük is és nem ana ló giás ér te lem ben, mint fen tebb mond tuk, 
nem áll hat tánc ból az egész szín ház. Artaud nem biz tos, hogy csat la ko zott vol na Nietz sche ki je len té sé hez, mi sze rint „Csak 
olyan is ten ben hi szek, aki tán col ni is tud”. Nem csak azért, mert Is ten, mint Nietz sche jól tud ta, nem tud tán col ni, hanem 
mert a tánc ön ma gá ban nem több sze gé nyes szín ház nál. An nál is in do kol tabb ez a pon to sí tás, mert Za ra thust ra a köl tô -
ket és a köl tôi al ko tást is elíté li, mint a test nek a me ta fo rá ban va ló elide ge ní té sét. Így kez dô dik A köl tôk rôl írott sza kasz: 
„Mió ta job ban is me rem a tes tet – szó lott egyik ta nít vá nyá hoz Za ra thust ra –, a szel le met már csak hoz zá ve tô leg tar tom 
szel lem nek én; és mind, mi ’múl ha tat lan’ – ha son lat az is csu pán. / Hal lot ta lak már va la ha így be szél ni – fe lel te a ta -
nítvány –; és ak kor hoz zá tet ted még: ’csak hogy túl so kat ha zu doz nak a köl tôk’. Miért mon dot tad hát, hogy a köl tôk túl
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böz te té sek (szer zô-szö veg / ren de zô-szí nész), el kü -
lö ní té sek és vál tá sok a „rab szol gá kat” kom men tá -
to rok ká, vagyis or gá nu mok ká vál toz tat ják. Egé szen 
pon to san rög zí tô szer vek ké [or ga nes d’en re gist re -
ment]. Csak hogy „Hin ni kell a szín ház ban megújuló 
élet ér tel mé ben, s ab ban, hogy ily mó don az ember 
fé lel met nem is mer ve meg hó dít hat ja és lét re hoz hatja 
a még nem lé te zôt (sa ját kieme lé sem). Mind az, ami 
még nem lé te zik, lét re jö het, csak az kell hoz zá, 
hogy ne elé ged jünk meg töb bé a pusz ta meg fi gye -
lés sel, töb bek akar junk len ni pusz ta érzékelôszer -
vek nél [or ga nes d’en re gist re ment]” (le Théâtre et la 
Cul ture, IV, 18; K. Sz. 71). 

Azon ban a szín há zi me tafi zi ka meg ron tá sa elôtt, 
az úgy ne ve zett szer vi dif fe ren ciá lás a tes tet dúl ta 
fel. Szer ve ze ten funk ciók vagy ta gok (αρθρον, ar -
tus) csat la ko zá sát, ta go ló dá sát, dif fe ren ciált mû kö -
dé sét és já té kát ért jük. Ez biz to sít ja egy fe lôl sa ját 
ma gam (tes tem) vá zát, más fe lôl ré szek re da ra bo lá -
sát. Artaud ugyanúgy ret teg a ta golt test tôl, mint a 
ta golt be széd tôl, ugyanúgy és ugyanazért ret teg a 
vég tag tól, mint a szó tól. Mert a ta go lás a tes tem 
struk tú rá ja, a struk tú ra pe dig min dig a ki sa já tí tás 
struk tú rá ja. A test szer vek re osz tá sá ból, a hú son 
be lü li kü lönb ség bôl fa kad az a hiány, amely ál tal a 
test el tá vo zik ön ma gá ból, hogy így szel lem nek kép -
zel je, szel lem nek ad ja ki ma gát. Már pe dig „nincs 
szel lem, csak a tes ti dif fe ren ciá ló dás” (3–1947). 
A „min dig össze sze dett ség re tö rek vô” test27 túl so -
kat fog lal ko zik ön ma gá val, ahogy a be te gek rôl 
mon da ni szo kás, ami el té rí ti ön ma gá tól, vagyis ép -
pen a funk cio ná lá sát és meg nyil vá nu lá sát le he tô vé 
te vô dol gok miatt té vesz ti szem elôl ma gát. „A test 
az test / egy ma gá ban / és nincs szük sé ge szer vekre, 
/ a test so sem szer ve zet, / a szer ve zet a test el lensége, 
/ min dent egye dül csi ná lunk a szer vek bár mi fé le 
köz re mû kö dé se nél kül, / min den szerv élôs kö dô, 
/ élôs kö dô funk ciót lát el / egy olyan lényt él tet, 

aki nek nem kel le ne ott len nie.” (in 84, 101). A szer -
vek te hát az ide gen ség bôl fa ka dó kü lönb ség gyûjtô -
me den céi a tes tem ben, s min dig a vesz tem re tör -
nek, s ez olyan ere den dô igaz ság, hogy nem ké pez 
ki vé telt aló la sem az élet köz pon ti szer ve, a szív, 
sem az élet for rá sa, a ne mi szerv: „Így for dul hat elô, 
hogy nincs még egy olyan hit vá nyul ha szon ta lan 
és hiá ba va ló do log, mint a szív nek ne ve zett szerv / 
ami a legocs má nyabb esz köz, amit a lé nyek ki ta -
lál hat tak, hogy éle tet pum pál ja nak be lém. / A szív -
ve rés csu pán a lét szün te len mes ter ke dé se, hogy el -
ve gye tô lem, amit szün te le nül meg ta ga dok tô le…
” (in 84, 103). Va la mi vel ké sôbb: „Egy iga zi fér fi -
nak nincs ne mi szer ve” (112).28 Az iga zi fér fi nak 
nincs ne mi szer ve, mert ne ki ma gá nak kell a ne mi 
szer vé nek len nie. Amint a ne mi ség szerv ként je le -
nik meg, ide gen né vá lik szá mom ra és cser ben hagy, 
hogy ön telt és fel fu val ko dott tárgy ként pök hen dien 
ki vív ja füg get len sé gét. A külön ál ló tárggyá vált ne -
mi ség fel fu val ko dá sa felér egy kaszt rá ció val. „Azt 
mond ja, úgy lát ja, na gyon ag gaszt a ne mi ség. De 
csak ha a ne mi szerv olyan fe szes és puf fadt, mint 
egy tárgy” (l’Art et la Mort, I, 145). 

A szerv a vesz te ség he lye, mert a kö zép pont ja 
min dig egy nyí lás. A szerv min dig tor ko lat ként 
funk cio nál. Ezért csak a tes tem ma gá ra zá ru lá sa és 
a szer vi felépí tés le re du ká lá sa után kö vet kez het a 
hús hely reál lí tá sa és vissza he lye zé se jo gai ba: „Ele -
ven vol tam / és min dig is ott vol tam. / Et tem? / Nem, 
/ de ami kor éhes vol tam hát rébb hú zód tam a tes -
tem mel és nem ma ga mat emész tet tem / de min de -
nem bom lás nak in dult, / kü lö nös fo lya mat ment 
vég be…/ Alud tam? / Nem, nem alud tam, / szû zie -
sen tisz tá nak kell len ni, hogy ki bír juk evés nél kül. 
/ A nyi tott szá jon bár mi lyen ra gály be jö het. / Úgy -
hogy, sem mi száj! / Sem mi száj, / sem mi nyelv, / 
sem mi fog, / sem mi gé ge, / sem mi nye lô csô, / sem -
mi gyo mor, / sem mi has, /sem mi vég bél. / Új jáépí -

sokat hazudoznak és ak kor hoz zá tet ted még: ’csak hogy túl so kat ha zu doz nak a köl tôk’. Miért mon dot tad hát, hogy a köl -
tôk túl sokat hazudoznak? […] / És szí ve sen tet sze leg né nek ugyan bé kí tôk gya nánt: mégis üdv-csen cse lôk és bor-pan -
cso lók ma rad nak az én sze mem ben, fe le má sok és tisz tá ta la nok! – / Ó, ma gam is ki ve tet tem bi zony há ló mat ten ge rük be, 
hogy jó fé le ha la kat fog jak; ám de min dig csak egy ré gi is ten fe je akadt be lé.” (Fried rich Nietz sche: Így szó lott Za ra thust ra. 
Bu da pest, Osi ris, 2000. 157., 159. Ford. Kur di Im re.) Nietz sche meg ve tet te a lát vá nyos sá got is („Né zô ket akar a köl tô 
szel le me: még ha bi va lyok is!” In. I. m. 160.], s köz tu dott, hogy Artaud szá má ra a szín ház lát ha tó ol da la nem le het töb -
bé lát ványos ság tár gya. Ez az össze ve tés nem an nak az el dön té sé re irá nyult, hogy Nietz sche vagy Artaud ment-e messzebb 
a destruk ció ban. Úgy tûn het, er re az egyéb ként os to ba kér dés re az a vá la szunk, Artaud. Más meg kö ze lí tés bôl éppilyen 
jo go san ér vel het nénk az el len ke zô je mel lett. 

27 In. Cent re-Nœuds, Ro dez, 1946. áp ri lis. Meg je lent Ju in, No 18. 
28 Hu szon két év vel ké sôbb az Om bi lic des Lim bes (A Po kol tor ná cá nak köl dö ke) lap jain így ír: „Nem amiatt szen ve dek, hogy 

a Szel lem ne len ne je len az élet ben vagy az élet ne len ne a Szel lem, ha nem a szerv-Szel lem tôl, a for dí tás-Szel lem tôl vagy 
a dol gok-meg fé lem lí té se-Szel lem tôl an nak ér de ké ben, hogy a Szel lem ré szé vé le gye nek’” (I, 48).
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tem az em bert, aki va gyok” (nov. 47, in 84, 102). 
És ké sôbb: „(Nem ki mon dot tan a ne mi szerv rôl 
vagy a vég bél rôl van szó / ame lye ket egyéb ként ki 
kell met sze ni és fel szá mol ni…)” (in 84, 125). A test 
új já szer ve zé sé nek ön el lá tó nak kell len nie, nem sza -
bad se géd kez ni ben ne; csak egy da rab ból kell a tes -
tet hely re hoz ni. „Én / ma gam / ho zom hely re / ma -
ga mat / csakis / … én / aki test va gyok / és nin cse -
nek ben nem kü lön tér sé gek” (3–1947). 

Az új jáépí tés nek a ke gyet len ség tán ca szab ja meg 
a rit mu sát, és az egész megint csak a hely ke re sés rôl 
szól: „A va ló ság vá rat ma gá ra, mert az em be ri test 
iga zi szer vei még nem ké szül tek el és nin cse nek a 
he lyü kön. / A Ke gyet lenség Szín háza azért jött lét -
re, hogy vég re a he lyük re ke rül hes se nek, és hogy 
az em be ri tes tet egy új tánc cal meg pró bál juk ki me -
ne kí te ni eb bôl a mik ro bák ból ál ló vi lág ból, ami 
nem több al vadt sem mi nél. / A Ke gyet lenség Szín -
háza azt akar ja, hogy a szem héj együtt rop ja a kö -
nyök kel, a térd ka láccsal, a comb csont tal és a láb -
uj jak kal, mi pe dig néz zük” (in 84, 101). 

A szín ház te hát nem egy mû faj volt a töb bi kö -
zött Artaud szá má ra, aki el sô sor ban a szín ház em -
be re volt és csak azután volt író, köl tô vagy akár 
szín pa di em ber: azon be lül is legalább annyi ra szí -
nész, mint szer zô. Nem csak azért, mert so kat ját -
szott, da ra bot vi szont csak egyet írt, meg egy kiált -
ványt egy „el ve télt szín ház” ügyé ben, ha nem mert 
a teat ra li tás to tá lis lé tet kí ván, s nem tû ri to vább 
sem az ér tel me zô ins tan ciát, sem a szer zô és a szí -
nész kö zöt ti meg kü lön böz te tést. Az in -or ga ni kus 
[in -or ga ni que] szín ház leg fon to sabb kö ve tel mé nye 
a szö veg ural ma aló li fel sza ba du lás. A be tû el le ni 
til ta ko zás min dig is Artaud egyik leg fôbb gond ja 
volt, még ak kor is, ha ezt csak A Szín ház és Ha son -
má sá ban fej ti ki szisz te ma ti kus kö vet ke ze tes ség gel. 
Til ta ko zik a ha lott be tû el len, ami messze el tá vo -
lo dik a lé leg zet tôl és a hús tól. Artaud el sô sor ban 
egy olyan írás mód ról ál mo dott, amely egyál ta lán 
nem az el té rés sel kez di, amely nem kü lönül el a 
beírás tól: a be tû meg tes te sü lé se és vér zô te to vá lás. 
„[Paul han 1923-as] le ve lét kö ve tôen egy hó na pon 
át azon dol goz tam, hogy meg pró bál jak egy ver bá -
li san és nem gram ma ti kai lag si ke res ver set ír ni. 

Azután felad tam. Nem az volt szá mom ra a kér dés, 
mit si ke rül az írott nyelv ke re tei kö zé beil lesz te ni, 
/ ha nem hogy mi fér kôz het be az ele ven lel kem szö -
ve vé nyé be. / Né hány szó ré vén, amit kés sel vit tünk 
a ma ra dan dó test szín be, / a vér pad lám pá sá nak 
láng szirt jé ben ki mú ló meg tes te sü lés ben, …” (I, 9).29 

Csak hogy a te to vá lás meg bé nít ja a gesz tust és 
megöli a han got, amely szin tén a hús hoz tar to zik. 
El fojt ja a kiál tást és nem ad esélyt a még szer ve zetlen 
[in -or ga ni sée] hang nak. Már pe dig Artaud a ké sôb -
biek ben sem úgy szán dé ko zik ki von ni a szín há zat 
a szö veg, a sú gó és az el sôd le ges lo gosz min denható 
ural ma alól, hogy egy sze rûen né ma ság ra kár hoztat -
ja a szín pa dot. Pusz tán sze ret né visszaadni és aláren -
del ni ne ki azt a be szé det, amely ed dig rop pant 
nagy, min dent elárasz tó, min de nütt je len lévô, öntelt, 
sú gott be széd lé vén, mér ték te le nül rá ne he ze dett a 
szín há zi tér re. Eh hez nem kell kiik tat ni a be szé det, 
elég a funk ció ját mó do sí ta ni, hogy a he lyé re ke rüljön: 
ne a sza vak, a „fo gal mak meg ha táro zá sá ra hasz nált” 
ter mi nu sok (Le Théâtre et son Doub le, I, 142 és passim 
K. Sz. 178) és a gon dol ko dást és az éle tet le zá ró fo -
gal mak nyel ve le gyen. A szó-meg ha tá ro zá sok el né -
mu  lá sá val „hát ha… job ban hal lat szik az élet” (I, 142; 
K Sz. 178–179). Vagyis fe lé leszt jük a hang után zás 
min den ne mû klasszi kus be széd ben ott szunnya dó 
gesz tu sát: a hang zást, az in to ná ciót, az in ten zi tást. 
Ter mé szet sze rûen a szó-gesz tu sok lán co la tát sza -
bá lyo zó szin ta xis nem az ál lít má nyi gram ma ti ká -
nak, il let ve a megis me rô tu dat vagy a „vi lá gos szel -
lem” lo gi ká já nak en ge del mes ke dik. „Ami kor úgy 
fo gal ma zok, hogy nem aka rok írott da ra bo kat 
elôad ni, azt értem raj ta, hogy elôadá saim nak nem 
az írás, a szó lesz az alap ja,… és hogy ami írott szó 
el hang zik a szí nen, az is új ér tel met kap” (I, 133, 
K. Sz. 170). „Nem ar ról van szó, hogy kiirt suk a ta -
golt nyel vet, ha nem hogy a sza vak nak kö rül be lül 
olyan je len tést tu laj do nít sunk, ami lyen nel az ál -
mok ban ren del kez nek” (I, 112; K. Sz. 152).30 

A tánc tól ide gen te to vá lás, mely moz du lat lan és 
mo nu men tá lis, mint egy de fi ní ció és anya gi sá gá nál 
fog va a „vi lá gos szel lem hez” tar to zik, még túl sá go -
san hall ga tag. Hall ga tá sa a fel sza ba dí tott be tû 
csend je, mely ma gá ban be szél, s na gyobb je len tô -

29 „Az olyan írá so kat sze re tem csak, me lye ket vé ré vel írt va la ki. Írj vér rel, és meg tu dod, hogy szel lem a vér. / Nem könnyû 
az ide gen vért megér te ni: gyû lö löm a nap lo pó könyv mo lyo kat. / Aki is me ri az ol va sót, mit sem tesz ér te töb bé. Még egy 
év szá zad nyi ol va só – és bûz lik ma ga a szel lem is.” Fried rich Nietz sche: Így szó lott Za ra thust ra. i. m. 50. 

30 Miért ne ját sza nánk a pár hu za mos idé ze tek ko moly já té kát? Ezt azóta ír ták le: „Sem min sem vál toz tat, hogy az álom nak 
ren del ke zé sé re áll a be széd, hi szen a tu dat ta lan szá má ra ez is csak a ren de zés egy ele me, akár csak a töb bi”. Jac qu es Lacan: 
„L’in stan ce de la lett re dans l’in cons cient ou la ra i son de pu is Freud”. In. J. L.: Écrits. Pa ris, Le Seu il, 1966. 511.
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ség re tesz szert, mint a be széd az álom ban. A te to -
vá lás le tét, mû al ko tás, már pe dig, mint tud juk, a 
mû vek kel le kell szá mol ni. Kü lö nö sen a re mek mû -
vek kel: „Elég a re mek mû vek bôl!” (így hang zik 
A Szín ház és Ha son má sa egyik leg fon to sabb szö ve -
gé nek a cí me, I, 89). Ám az iro dal mi mû ha tal má -
nak meg dön té se ezút tal sem a be tû el tör lé sét jelenti: 
csu pán az ol vas ha tat lan ság vagy legalább az írás tu -
dat lan ság sür ge té sé nek va ló alá ren de lé sét. „Az írás -
tu dat la nok nak írok.”31 Ép pen az Artaud cso dá la -
tát is ki ví vó nem nyu ga ti ci vi li zá ciók né me lyi ké -
ben lát hat juk, hogy az írás tu dat lan ság jól meg fér a 
leg mé lyebb és legele ve nebb kul tú rá val. A test be-
írt nyo mok te hát nem grafi kai met sze tek lesz nek, 
ha nem a nyu ga ti me tafi zi ka és szín ház dest ruk ció -
ja so rán szer zett se be sü lé sek, e kö nyör te len had já -
rat stig mái. A Ke gyet lenség Szín háza ugyanis nem 
va la mi fé le új re gény kí sé rô je len sé gé nek szánt új 
szín ház, mely csak be lül rôl mó do sít ja az egyéb ként 
ren dü let le nül fennál ló tra dí ciót. Artaud nem 
megújí ta ni, bí rál ni vagy meg kér dô je lez ni pró bál ja 
a klasszi kus szín há zat, ha nem a nyu ga ti ci vi li zá ció, 
a val lá sok és az egész nyu ga ti fi lo zófia ha té kony, 
te vô le ges és nem el mé le ti jel le gû le rom bo lá sá ra tö -
rek szik, mely még a lát szó lag legújí tóbb szín há zi 
for mák nak is alap jául és hát te réül szol gál. 

Te to vá lás he lyett stig ma: így ami kor be szá mol 
a Ke gyet lenség Szín háza el sô ter ve zett elôadá sá ról 
(Mexikó meg hó dí tá sa), mely „a gyar ma to sí tás kér dé -
sét” ve ti fel és „bru tá lis, kér lel he tet len, vé res ké pét 
nyújt ja Eu ró pa ma is szí vó san to vább élô ön hitt sé -
gé nek” (le Théâtre et son Do ub le, IV, 152; K. 
Sz. 186), a meg bé lyeg zô stig ma he lyet te sí ti a szö -
ve get: „Az er köl csi zûr za var nak és ka to li kus anar -

chiá nak a po gány rend del va ló össze csa pá sá ból 
erôk és ké pek pél dát lan, itt-ott vad pár be széd del 
tar kí tott fel lán go lá sa fa kad. Még pe dig az egy más -
sal szö ge sen el len té tes esz mé ket bé lyeg ként ön ma -
gu kon hor dozó em be rek össze csa pá sa ré vén” (IV, 
152; K. Sz. 186). 

Artaud fel for ga tó te vé keny sé gét, mely nek kez -
det tôl fog va alá ve tet te a be tû im pe ria liz mu sát, a 
láza dás eluta sí tó szel le me ha tot ta át, amennyi ben 
az iro dal mi kö zeg ben, mint olyan ban ment vég be. 
Ek kor szü let tek a J. Ri vière- nek szó ló le ve lek kö -
rü li el sô mû vek. Mindazonál tal az a for ra dal mi 
igen lés,32 mely majd A Szín ház és Ha son má sá ban 
nye ri el fi gye lem re mél tó el mé le ti meg fo gal ma zá -
sát, már az Alf red Jar ry Szín ház ban (1926–30) ki -
ta pint ha tó volt. Artaud már ott az zal az igénnyel 
lé pett fel, hogy az erôk meg nyil vá nu lá sá nak olyan 
mély sé gei be eresz ked je nek alá, ahol még nem le -
het sé ges a szín há zi szer vek meg kü lön böz te té se 
(szer zô-szö veg / ren de zô-szí nész-kö zön ség). Azon -
ban ilyen or ga ni kus vál tó rend szer, ilyen kü lömb -
ség [dif fé ran ce] min dig is csak egy tárgy, egy 
könyv, szö veg könyv kö rül ala kul ha tott ki. Eb bôl 
kö vet ke zôen az ol vas ha tat lan ság mély sé gét ke re -
si: „Azt akar juk…, hogy dia dal mas kod jon a szín -
pa don… min den, ami össze függ az ol vas ha tat lan -
ság gal…” (II, 23). A szín há zi ol vas ha tat lan ság ban, 
a könyv elôt ti éj sza kában ugyanis a jel még nem 
sza kadt el az erô tôl.33 A szó szo ká sos ér tel mé ben 
még nem egé szen jel, de már nem do log, ami re csak 
a jel el len té te ként gon do lunk. Sem mi esé lye írott 
szö veg gé vagy ta golt be széd dé vál nia; sem mi esé -
lye pöf fesz ked ve felül emel ked ni az ener gei án, hogy 
a hum bold ti meg kü lön böz te tés ér tel mé ben az er -

31 „A nyelv tan mö gött ott a gon dol ko dás, amit ha ve lünk szü le tett tény nek ve szünk, sok kal erô sebb szé gyen a le gyô zé se, 
sok kal ma ka csabb, aka ra to sabb szûz, ha túl aka runk lép ni raj ta. / Mert a gon dol ko dás mat ró na, aki nem min dig lé te zett. 
/ Éle tem da gá lyos sza vai pöf fesz ked je nek csak egye dül az írás kez de tei nél. Az írás tu dat la nok nak írok” (I, 10–11). 

32 For ra dal mi a szó min den ér tel mé ben, de kü lö nö sen po li ti kai ér te lem ben. Az egész A Szín ház és Ha son má sa ol vas ha tó len -
ne úgy is – de nem itt és most – mint, egy összes sé gé ben meg le he tô sen két ér tel mû po li ti kai nyi lat ko zat. Artaud le mon -
dott a köz vet len po li ti kai cse lek vés rôl, a ge ril la há bo rú ról, amely erô fe csér lés lett vol na po li ti kai szán dé kai öko nó miá já -
ban, s egy olyan szín há zat kí vánt lét re hoz ni, mely meg va ló sít ha tat lan a je len tár sa da lom po li ti kai struk tú rái nak rom hal -
maz zá vá lá sa nél kül. „Ked ves Ba rá tom! Nem azt mond tam, hogy köz vet le nül a kor ra aka rok hat ni; azt mond tam, hogy 
a szín ház, ame lyet sze ret nék, új faj ta ci vi li zá ciót té te lez fel, mert csak így vál hat le het sé ges sé, csak így fo gad tat hat ja el ma -
gát a kor ral” (IV, 140; K. Sz. 177). A po li ti kai for ra da lom nak elô ször a be tût és az iro da lom vi lá gát kell meg fosz ta nia a 
ha tal má tól (vö.: pél dául a Kiált vány egy el ve télt szín ház ügyé ben Utó ira tá val. Artaud az iro da lom el len ví vott szín há zi for -
ra da lom ne vé ben a „kom mu niz mus elôtt tér dep lô” „vé cé pa pír-for ra dal má rok nak” ti tu lált szür rea lis ták nak cí mez ve meg -
ve té sét fe je zi ki a „lus ták for ra dal ma”, a for ra da lom, mint „egy sze rû ha ta lom átadás” iránt. „Van nak el he lye zen dô bombák, 
de csakis a leg több je len le gi, akár eu ró pai, akár nem eu ró pai gon dol ko dás mód alap já nál. Mindez a szür rea lis ta ura kat 
ná lam sok kal job ban a ha tal má ban tart ja.” „A leg sür ge tôbb For ra da lom” „vissza for dul ni az idô ben” „a kö zép ko ri men ta -
litás, sôt egy sze rûen a kö zép ko ri élet mód” fe lé. (II, 25). 

33 „Az iga zi kul tú ra a he vé vel és az ere jé vel hat, az eu ró pai mû vé szet fel fo gás pe dig az erôt el vá laszt ja a szel lem tôl, s a szelle -
met ar ra kész te ti, hogy ön nön he vé nek szem lé lô je le gyen” (IV, 15; K. Sz. 69).



19

gon si vár és ob jek tív szenv te len sé gé be bur ko lóz -
zon. Eu ró pa esz mény ké pe az erô kü lön vá lasz tá sa 
a szö veg ként meg je le nô je len tés tôl, mi dôn a szel -
lem be tû fö lé eme lé sére tö re ked ve a me ta fo ri kus 
írást, mint fent ér zé kel tet tük, több re ér té ke li a be -
tû nél. Az erô el te re lé se a jel ben megoszt ja a szín -
há zi cse lek vést, a szí nész tá vol ról sem fe le lôs a je -
len té sért, elôadó vá vá lik, aki hagy ja, hogy éle tet 
le hel je nek be lé, sú gó súg ja a sza vait, és bir ka mód -
ra tû ri, hogy uta sí tás ra kell ját sza nia. A kö zön ség -
hez ha son lóan nem több fo gyasz tó nál, esz té tá nál, 
„mû él ve zô nél” (vö.: IV, 15; K. Sz. 68). A szín pad 
ez zel el ve szí ti ke gyet len sé gét, szín pad vol tát és 
mintegy jó vá ha gyó lag lu xus ki vi te lû könyv il luszt -
rá ció vá vá lik. Leg jobb eset ben újabb iro dal mi mû -
faj já. „A pár be széd – még ak kor is, ha nem ír ják, 
ha nem el mond ják – nem a szín pad, ha nem a 
könyv sa ját ja; nem vé let len, hogy az iro da lom tör -
té ne ti ké zi köny vek a szín ház nak is min dig szen -
tel nek fe je ze tet, mert a ta golt nyelv tör té ne té nek 
egyik ágát lát ják ben ne” (IV, 45; K. Sz. 96. vö.: 89, 
93, 94, 106, 117, 315. stb.). 

A be széd áten ge dé se a sú gó nak, ma gá hoz a leírá -
sá hoz ha son lóan nem más, mint a tar ta lé ko lás ôsje -
len sé ge: nem más, mint az én áten ge dé se a lo pako -
dó nak, tar tóz ko dás, el kü lö nü lés, de a dön tés át ru -
há zá sa vagy el ha lasz tá sa kö vet kez té ben egy ben fel -
hal mo zás, tô ke gyûj tés és biz ton ság ba he lye zés is. 
A be széd áten ge dé se a lo pa ko dó nak nem más, mint 
nyu gal mat ta lál ni a kü lömb ség ben, vagyis az ökonó -
miá ban. A sú gó szín há za esze rint megal kot ja a fé -
le lem rend sze rét, majd a szubsz tan ci a li zált köz ve -
tí tôk tu dós gé pe ze te se gít sé gé vel tá vol tart ja tô lünk. 
Ám mint tud juk, Artaud Nietz sché hez ha son lóan, 
csak ép pen a szín ház ál tal, új ra ki akar ten ni min -
ket a Ve szély nek, va la mint a Ke let ke zés nek. „A mai 
szín ház… azért van ha nyat ló ban, mert sza kí tott… 
a Ve széllyel” (IV, 51; K. Sz. 101), a „Va la mi vé Vá -
lás sal” (IV, 84; K. Sz. 129)… „Min dent egy be vet ve 
alig ha nem az te kint he tô a leg ma ga sabb ren dû szín -
ház fel fo gás nak, amely fi lo zófiai sí kon meg bé kí ti az 
em bert a ke let ke zés sel” (130., K. Sz. 168.). 

Az én és az én kö zöt ti kü lönb sé ge ket meg sok -
szo ro zó, fé le lem re épü lô szín ház el len úgy vé dekez -
he tünk, ha meg ta gad juk a mû al ko tást, s nem en -
ged jük, hogy a lo pa ko dó is ten súg ja a be szé dünket, 
a tes tün ket és a szü le té sün ket. Ha a ke gyet len ség 
szín pa dát hely reál lít juk a ma ga ret ten tô, köz vet len 
kö zel sé gé ben, köz vet le nül ön el lá tó vá vál ha tunk a 
szü le té sün ket, a tes tün ket és a be szé dün ket il le -
tôen. Ne héz len ne jobb de fi ní ci ót ta lál ni a kegyet -

len ség szín pa dá ra az Itt nyug szik [Ci-Gît] so rai nál, 
ahol pe dig lát szó lag sem mi nem utal a szín ház ra: 
„Én, Antonin Artaud, va gyok a fiam, / az apám, az 
anyám, / és jó ma gam”… 

De va jon a gyar ma ti ura lom alól ily mó don fel -
sza ba dí tott szín ház nem rop pan-e össze tu laj don 
ke gyet len sé gé nek sú lya alatt? Va jon el len tud-e áll -
ni tu laj don ve szé lyes sé gé nek? A dik ció tól és a szö -
veg dik ta tú rá já tól meg sza ba dí tott szín há zi ateizmus 
va jon nem szol gál tat ja-e ki ma gát a szí nész anar -
chi kus imp ro vi zá lá sá nak és sze szé lyes ih le té nek? 
Va jon nem újabb leigá zás ké szü lô dik-e itt? Ezút tal 
nem az ön ké nyes ség és a fe le lôt len ség ké szül-e el -
tu laj do ní ta ni a nyel vét? Artaud, hogy el há rít sa a 
veszély re bel sô leg le sel ke dô ve szélyt, kü lö nös el -
ha tá ro zás sal egy új írás mód dal akar for mát ad ni a 
ke gyet len ség nyel vé nek, mely nek lé nye ge a leg -
messzebb me nôbb szi gor, el lent mon dást nem tûrô, 
ma te ma ti kai sza bá lyo zott ság és for ma liz mus. A fel -
tû nô in ko he ren cia mint ha ar ra utal na, hogy el ha -
mar ko dott el len lé pés re szán ta el ma gát. Va lójá ban 
az a szán dék, hogy megôriz ze a be szé det, de egy -
ben ôriz ked jen is tô le, az aláb bi for du lat ra kész te -
ti min den ha tó és csal ha tat lan lo gi ká ját. 

Paul han-nak ír ja: „Ha elol vas ta Kiált vá nyo mat, 
nem hi szem, hogy fenn tart hat ná ki fo gá sait, vagy 
ha mégis, hát nem ol vas ta, vagy rosszul ol vas ta. Az 
én szín há zam nak sem mi kö ze sem lesz Copeau rög -
tön zé sei hez. Olyannyi ra nem, hogy bár mi lyen mé -
lyen me rül nek is a konk rét ba, a kül vi lág ba, bár -
mennyi re a nyílt ter mé szet ben gyö ke rez nek is, és 
nem az agy zárt ter mei ben, ez még sem je len ti azt, 
hogy ki vol ná nak szol gál tat va a ta nu lat lan, meg -
fon to lat lan szí nész sze szé lyé nek, fô leg nem a mo -
dern szí né szé nek – aki mi helyt ki lép a szö veg bôl, 
és be le ve ti ma gát az elôadás ba, rög tön el fe lejt min -
dent. Eszem be sincs, hogy elôadá saim és szín há -
zam sor sát er re a vé let len re bíz zam. Nem” (1932. 
szep tem ber, IV, 131; K. Sz., 169. „Lá zas ál mo do -
zás ba me rü lök, de csak azért, hogy új tör vény sze -
rû sé ge ket von jak le be lô le. Nem koc ká za tos jós la -
to kat ke re sek az ön kí vü let ben, ha nem több ré tû sé -
get, ki fi no mult sá got, in tel lek tuá lis lá tást” (Ma ni -
feste en lan ga ge cla ir, I, 239). 

Te hát azért kell fel hagy nunk „a szö veg szín házi 
ba bo ná já val és az író dik ta tú rá já val” (I, 148; K. Sz. 
184), mert csak egy bi zo nyos tí pu sú be széd- és írás -
mo dell kény sze rí tet te ránk: a tisz ta és fel ké szült 
gon dol ko dást rep re zen tá ló be széd, il let ve a rep re -
zen tá ló be szé det rep re zen tá ló (be tû- vagy legalábbis 
fo ne ti kus) írás. Mindezen rep re zen tá ciók rep re zen -
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tá ció ja a klasszi kus szín ház, a lát vány szín há za. 
Csak hogy e rep re zen ta tív kü lömb ség, e ha lasz tá sok, 
e vál tá sok fel la zít ják és fel sza ba dít ják a je lö lô já té -
kát, s ez zel meg sok szo roz zák az el tu laj do ní tá sok 
he lyét és szá mát. Csak egy más faj ta nyelv és egy 
más faj ta írás mód sza bály sze rû sé gei nek az ér vé nye -
sí té sé vel biz to sít ha tó, hogy a szín ház ne le gyen az 
ed di gi nyelv struk tú rá nak alá vet ve, ugyanak kor ne 
ra gadja el a lo pott ih let spon ta nei tá sa sem. Fel te -
he tôen Euró pán kí vül, a Ba li- szi ge ti szín ház ban, az 
ôsi me xikói, hin du, irá ni, egyip to mi, stb. koz mogó -
niá ban ke re sen dôk a té mák, sôt né ha az új írás mo -
del lek is. Ez eset ben az írás töb bé már nem lesz 
egy sze rûen csak a be széd átírá sa, nem is csak egy -
sze rûen ma gá nak a test nek az írá sa lesz, ha nem egy 
olyan jel rend szer, a hie rog li fák, sza bá lyai sze rint 
mu tat ko zik meg a szín há zi moz gás ban, ame lyet 
már nem a hang in téz mé nye ve zé rel. „A tár gyak, a 
hall ga tá sok, a kiál tá sok és a rit mu sok össze ját szá -
sa foly tán a ké pek és a moz gá sok egy más ra to lu lá -
sa je lek re, s nem sza vak ra épü lô va ló sá gos tes ti 
nyel vet hoz majd lét re” (IV, 149; K. Sz. 184). Ma -
guk a sza vak a fo gal mi ság fe lé nyo mu lás he lyett 
vissza vál toz nak fi zi kai je lek ké, ám „bû vö lô, má gi -
kus ér tel mük ben is hasz nál juk [ôket], és ilyen kor 
az alak juk, ér zé ki ha tá suk is szá mít” (IV, 149; K. Sz. 
184). Így fel hagy nak a szín há zi tér el la po sí tá sá val, 
víz szin tes re dön gö lé sé vel, ami a lo gi kus be széd is -
mér ve; hely reál lít ják a „mély sé gét és ma gas sá gát” 
és hasz no sít ják „lát ha tat lan ki ter je dé sé ben is” (IV, 
149; K. Sz. 184) Nem vé let len, hogy Artaud in kább 
„hie rog li fát” mond mint ide o gram mát: „E vegy tiszta 
szín há zi nyelv lét re ho zá sá ban a legôsibb hie rog -
lifák szel le me ve zé rel ben nün ket” (IV, 149; K. Sz. 
184, vö.: 73, 107.). (Ami kor Artaud hie rog li fá ról 
be szél, pusz tán az ún. hie rog lifi kus írás alap el vé re 
gon dol, mely elôtt, mint tud juk, tény le ge sen nem 
is me ret len a hang tan.) 

A hang ez zel nem csak pa ran cso ló sze re pét ve -
szí te né el, ab ba is kény te len len ne be le tö rôd ni, 
hogy az új szín há zi írás mód tör vé nyei dik tál ja nak 
ne ki. Csak úgy szá mol ha tunk le a sú gott be széddel 
és az ih let szer te len sé gé vel, ha egy nem fo ne ti kus 
írás rend szer se gít sé gé vel tel jes egé szé ben el lenôrzé -
sünk alá von juk a lég zést. Ez ma gya ráz za Az ér zelmi 
test kul tú ra cí mû kü lö nös szö ve get, ahol Artaud ré -
szint a Ka ba lá ban, ré szint a Jin ben és Jang ban ke resi 
a lég zés tör vé nyeit, mond ván, „egyet len lé leg zet vé -

tel hie rog li fá já val aka rok rá ta lál ni a szent szín ház 
esz mé jé re” (IV, 163; K. Sz. 197). Artaud, aki mindig 
több re tar tot ta az írás nál a kiál tást, kö vet ke ze tes 
írás mó dot akar ki dol goz ni a kiál tás szá má ra, egy 
ko difi kált hang után zá si, ki fe je zé si és gesz tus rend -
szert, mely az em pi ri kus nyel ve ken túl mu tat va va -
ló di szín há zi pa szi gráfiaként34 kiala kí ta ná a ke gyet -
len ség egye te mes nyelv ta nát: „Ugyan így a tíz ezer -
fé le ál arc sze rû arc ki fe je zést is név vel lát hat juk el és 
jegy zék be so rol hat juk, hogy köz vet le nül és jel ké -
pe sen részt ve gye nek a konk rét szín pa di nyelv ki -
dol go zá sá ban” (IV, 112; K. Sz. 153). Artaud még a 
tu dat ta lan pro duk ciói nak szük ség sze rû sé gét is felis -
mer ni vé li lát szó la gos eset le ges sé gük mö gött (vö.: 
IV, 96), ami kor a szín há zi írás mó dot va la mi képpen 
a tu dat ta lan ere de ti írás mód já ról má sol ja. Ta lán ar -
ról, amit Freud ma gát el tör lô és vissza tar tó írás ként 
em le get a No tiz über den „Wun derb lock”-ban [Fel -
jegy zés a „va rázs no tesz rôl”-ben], holott a Traum -
deutung [Álom fej tés] még óva in tett a tu dat ta lan me -
ta fo rá já tól, mint az Um schrift mel lett fenn ma ra dó ere -
de ti szö veg tôl, és egy 1913-as kis szö veg ben pe dig 
„nyelv he lyett in kább”, egy „írás rend szer hez”, sôt 
„hie rog lifi kus” írás hoz ha son lí tot ta az ál mot. 

A lát szat el le né re, vagyis az egész nyu ga ti meta -
fi zi ka el le né re a ma te ma ti kai for ma li zá lás nak az el -
foj tott ün nep lés és zse nia li tás fel sza ba dí tá sá hoz kell 
ve zet nie. „Le het, mindez meg rö kö nyö dést vált ki 
ab ban, aki a szín pa di sza bad ság és a spon tán ih let 
eu ró pai fel fo gá sá hoz szo kott hoz zá, de az zal sen ki 
sem vá dol hat ja ezt a ma te ma ti kát, hogy szá raz ságot 
és egy for ma sá got te remt. Ép pen az a cso da, hogy 
ez a meg döb ben tôen ap ró lé ko san és tu da to san sza -
bá lyo zott elôadás a gaz dag ság, a kép ze let és a pazar -
ló sok szí nû ség él mé nyé vel szol gál.” (IV, 67; K. Sz. 
113, vö.: IV, 72). „A jel me zes szí né szek va ló sá gos 
élô és moz gó hie rog li fák. E há rom di men ziós hie -
rog li fák to váb bi dí szí tô ele mei pe dig a gesz tu sok, a 
ti tok za tos je lek, ame lyek rôl nem is tud ni, mi fé le 
me sés és ho má lyos va ló ság nak fe lel nek meg, csak 
annyi bi zo nyos, hogy mi, nyu ga ti em be rek, vissza -
von ha tat la nul el foj tot tuk ma gunk ban ezt a va ló sá -
got” (IV, 73–74; K. Sz. 119). 

Ho gyan le het sé ges, hogy ez a to tá lis ko difi ká lás 
és erô re to ri ka az el foj tás fo ko zá sa he lyett a fel sza -
ba dí tá sá ra és a felen ge dé sé re ösz tö nöz? Ho gyan ösz -
tö nöz het er re a ke gyet len ség, ami el sô sor ban „szi -
gort” je lent és a „szük ség sze rû sé gek el fo ga dá sát” 

34 Az uni ver zá lis írás tö rek vé se meg je le nik a Lett res de Ro dez (Le ve lek Ro dez bôl) lap jain is. Artaud itt „olyan nyel ven” szándé -
ko zott ír ni, „mely nem azo nos a fran ciá val, ha nem min den ki szá má ra ol vas ha tó, bár mi lyen nem ze ti sé gû le gyen is”
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(IV, 121; K. Sz. 161–162)? Úgy, hogy az új szín -
házi in for má ció a vé let len kiik ta tá sá val és a gé pies 
já ték el nyo má sá val át hi dal min den tö rést, min den 
nyí lást és kü lönb sé get. Le zá rul a ha lo ga tás és a kü -
lömb ség, ami bôl fa kad nak, s ami a nyo muk ban jár. 
Ez zel vég ér vé nye sen vissza kap juk az el tu laj do nított 
be szé det. Az ab szo lút kö zel sé gé be vissza ta lált ke -
gyet len ség ta lán eny hü lés re lel a va la mi vé vá lás egy 
má sik új ra kez dé sé ben, újabb szín re vi te le töké le -
tes sé gé ben és öko nó miá já ban. „Én, Antonin Artaud, 
va gyok a fiam, / az apám, az anyám, / és jó ma gam.” 
Artaud nem tit kolt vá gya eb ben lát ni a ház tör vé -
nyét, az el sô la kó tér szer ve zô dést, az ôs- szín tért. 
Ami így lesz je len va ló, je len lé té ben össze sze dett, lá -
tott, uralt, el ret ten tô és meg nyug ta tó. 

A lo pa ko dó kü lömb ség nem az írás ol tal má ban, 
ha nem két írás kö zött fér kôz he tett be, mû vön kívül 
he lyez ve az éle te met, s a dis kur zu som mot tó já vá, 
ki ful ladt sír szob rá vá té ve ere de tét – a hú so mat. 
A meg tes te sült írást, a szín há zi hie rog li fát kel lett 
igény be ven ni a ha son más meg sem mi sí té sé hez, az 
apo- krif írás el tör lé sé hez, amely mi köz ben élet ként 
el tu laj do ní tot ta tô lem a lé tet, tá vol tar tott a rej tett 
erô tôl. A dis kur zus im már tö ké le tes és ál lan dó ön -
ma gá nak va ló je len lét ben csat la koz hat szü le té sé -
hez. „Ez a mû vi ség, ez a túl zó pa pi stí lus a ma ga 
test kör zé sek bôl ál ló ábé cé jé vel, szét ha sa dó kö vet 
idé zô kiál tá sai val, ágrop pa ná sa i val, fej sze csat to gás -
ra és ki dô lô fák ra em lé kez te tô za jai val anya gi, mégis 
ele ven zson gást va rá zsol a le ve gô be, a vi zuá lis és a 
han gos tér be egyaránt. Egy pil la nat és lét re jön a 
má gi kus azo no su lás: TUD JUK, HOGY A SA JÁT 
HAN GUN KAT HAL LOT TUK” (IV, 80; Artaud 
kieme lé se K. Sz. 125). Be szé dünk tu laj don kép pe ni-
múlt já nak je len tu dá sa. 

Má gi kus azo no sí tás ez, per sze. Az ige idôk kü -
lönb sé ge elég gé ta nú sít ja. A leg ke ve sebb, amit 
mond ha tunk ró la, hogy má gi kus. Könnyû len ne 
ki mu tat ni, hogy a má gia lé nye gé re ta pint rá. Mági -

kus, ráadá sul meg ta lál ha tat lan. „En nek az új nyelv -
nek a nyelv ta na”, ami rôl Artaud is be lát ja, hogy 
„még fel kell fe dez ni” (IV, 132; K. Sz. 170), meg -
ta lál ha tat lan. Artaud „szi go rúan meg kom po nált és 
el ját szá suk elôtt egy szer és min den kor ra rög zí tett 
elôadá sai ban” (V, 41) va ló já ban szán dé ka el le né re 
kény te len volt elô fel te vés ként vissza tér ni az írott 
szö veg hez. „… mindezek a ta po ga tó zá sok, ku ta tá -
sok, meg ráz kód ta tá sok mégis csak mû be, leírt, leg -
ki sebb rész le tei ben is meg sza bott, de új faj ta esz kö -
zök kel le jegy zett (Artaud kieme lé se) al ko tás ba tor -
kol la nak. Az al ko tás, a te rem tés töb bé nem a szer -
zô agyá ban zaj lik, ha nem ma gá ban a ter mé szet ben, 
a va ló sá gos tér ben, és a vég ered mény éppoly kö -
vet ke ze tes és pon tos lesz, mint bár mely írott mû, 
az zal a kü lönb ség gel, hogy ha tal mas tár gyi gaz dag -
ság já rul hoz zá” (IV, 133–34; K. Sz. 171. vö.: 118 
és 153.). Artaud ter ve (a mû és a kü lönb ség, egy -
szó val a tör té ne ti ség re du ká lá sa) még ak kor is szín -
tisz ta ôrült ség len ne, ha a tör tén tek kel35 el len tét ben 
nem he lyez te vol na vissza jo gai ba a mû vet és az 
írott mû al ko tást. Ôrült sé gé rôl azon ban, mely ben 
az elide ge nít he tet len élet és a tör té ne ti in dif fe ren -
cia, a „Fe lül rôl / mu ta tom / az idôt” (Itt nyug szik) 
me tafi zi ká ja fo gal ma zó dik meg, az is el mond ha tó, 
hogy sem mi lyen más me tafi zi ká nak nem en ge dô 
gesz tu sá val – tel jes jog gal – le lep lez te azt a má sik 
me tafi zi kai ôrü le tet, mely a kü lönb ség ben, a me ta -
fo rá ban és a mû ben, vagyis az elide ge ne dés ben rej -
lik, anél kül, hogy el gon dol ta vol na mint olyat, túl 
a me tafi zi kán. Az ôrült ség legalább annyi ra elide -
ge ne dés, mint el nem ide ge ne dés. A mû vagy a mû -
hiány. Úgy küzd egy más sal ez a két fé le de ter mi ná -
ció a me tafi zi ka zárt te ré ben, ahogy a tör té ne lem -
ben az Artaud ál tal „nyil ván va ló” vagy „au ten ti kus 
elide ge ne dett nek” ne ve zet tek mér kôz nek a töb biek -
kel. Óha tat la nul ugyanan nak a tör té ne ti- me tafi zi -
kai dis kur zus nak a hol elis mert, hol el nem is mert, 
de min dig felis mer he tô ka te gó riái ban mér kôz nek 

35 Artaud nem csak új ra beik tat ta szín ház el mé le té be az írott mû vet, ha nem vég sô so ron ô ma ga is lét re ho zott egy élet mûvet. 
Ez zel tisz tá ban is van. Egy 1946-os le vél ben (idé zi Mau ri ce Blanchot In. l’Ar che, 1948/27–28. 133.) „két rö vid ke könyvét” 
em le ge ti (a L’om bi lic des Lim bes [A po kol tor ná cá nak köl dö kén] és a Pèse- Nerfs [Ideg mér leg]), me lyek „az esz mei ség mély -
sé ges, meg rög zött, ál lan dó sult hiá nyá ról szól nak”. „Az adott pil la nat ban úgy érez tem, te le van nak hé za gok kal, gyen ge 
pon tok kal, la pos megál la pí tá sok kal, mint ha csu pa ön kén te len ku darc töl te né meg ôket… Húsz év el tel té vel azon ban 
meg hök ken tôen si ke res nek tûn nek, nem ön ma gam hoz, ha nem a ki fe jez he tet len hez ké pest. Így tör tén het, hogy a mû vek 
megér nek, s mi köz ben az író val kap cso lat ban te le van nak ha zug ság gal, ön ma guk ban kü lö nös igaz sá got hor doz nak. A kife -
jez he tet lent ki fe je zô mû vek csu pa je len ide jû bu kás ból áll nak…”. Így vi szont a mû gör csös eluta sí tá sá ra gon dol va akár 
az el len ke zô jé re is for dít hat juk azt, amit Blanchot a le Liv re à ve nir lap jain mond: a „ter mé sze te sen, ez nem egy mû” (49) 
han goz hat na akár úgy is, „ter mé sze te sen, ez még csak egy mû”. Ennyi ben fel jo go sít a kom men tár be tö ré sé re és az erô -
sza kos pél dá ló zás ra, amit ép pen ak kor nem tud tunk el ke rül ni, ami kor meg pró bál tunk óva kod ni tô le. Ám most már ta -
lán job ban ért jük, miért szük ség sze rû ez az in ko he ren cia.
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meg, ar ti ku lá lód nak és foly tat nak esz me cse rét. 
Az ôrü let, az elide ge ne dés vagy az el nem ide ge ne -
dés fo gal ma megin gat ha tat la nul a me tafi zi ka tör té -
ne té hez tar to zik. Konk ré tab ban: a me tafi zi ká nak 
an nak a kor sza ká hoz, mely a tu laj don kép pe ni 
szub jek ti vi tás éle te ként ha tá roz za meg a lé tet. Csak -
hogy a kü lönb ség [dif fé ren ce] – vagy kü lömb ség 
[dif fé ran ce], az Ar taud nál le csu pa szí tott va la mennyi 
vál to za tá val – csak a me tafi zi kán túl gon dol ha tó el, 
mint olyan, a Hei deg ger em lí tet te Kü lönb ség vagy 
Két szí nû ség fe lé mu tat va. Azt hi het nénk ez utób -
bi ról, mely min den ne mû be széd lát ha tat lan bûn -
tár sa ként egy részt fel tár ja, más részt el fe di az igaz -
sá got, és nem kü lön böz tet meg sem mit va ló já ban, 
hogy ma ga a lo pa ko dó ha ta lom, ám így össze ke -
ver nénk a lo pa ko dó me tafi zi kai és me ta fo ri kus ka -
te gó riá ját az zal, ami le he tô vé te szi. Ha a me tafi zi -
ka tör té net „dest ruk ció ja”36 a Hei deg ger hasz nál ta 
szi go rú ér te lem ben vé ve nem egy sze rûen an nak 
meg ha la dá sa, ak kor fel te het nénk azt a kér dést, nem 
lép ve sem a tör té ne ten be lül re, sem kí vül re, hogy 
mi kö ti össze ál ta lá ban az ôrült ség fo gal mát a meta -
fi zi ka fo gal má val: avagy mi az, amit Artaud le rom -
bol, s ugyanez zel a moz du lat tal erô nek ere jé vel létre 
akar hoz ni és meg akar ôriz ni. Artaud a ha tá ron áll, 
s mi is e ha tár men tén pró bál tuk ol vas ni. Dis kur -
zu sa egy fe lôl le rom bol ja a ha gyo mányt, amely 
benne él a kü lönb ség ben, az elide ge ne dés ben és a 
ta ga dás ban anél kül, hogy lát ná szük ség sze rû vol -
tát és ere de tét. Artaud úgy akar ja új jáé lesz te ni a ha -
gyo mányt, hogy vég sô so ron a sa ját mo tí vu mai ra 
em lé kez te ti: a ön ma gá ban va ló je len lét re, az egy -
ség re, az önazo nos ság ra, a tu laj don kép pe ni sé gre, 
stb. En nek ér tel mé ben Artaud „me tafi zi ká ja” a leg -
kri ti ku sabb pil la na tai ban be tel je sí ti a nyu ga ti me -
tafi zi ka leg mé lyebb és legál lan dóbb tö rek vé seit. 
Azon ban egy újabb, még bo nyo lul tabb for du lat tal 
Artaud ki mond ja a kü lönb ség ke gyet len (vagyis az 
ô ér tel me zé sé ben szük ség sze rû) tör vé nyét, me lyet 
ezút tal a tu dat szint jé re eme lünk és nem me tafi zi -
kai nai vi tás sal élünk meg. Artaud szö ve gé nek két -
szí nû sé ge, mely több is és ke ve sebb is egy ha di csel -

nél, fo lya ma to san ar ra kény sze rí tett, hogy át kel -
jünk a ha tár túlol da lá ra, így je lez zük a je len lét be -
re kesz tô dé sét, mely be azért kel lett be zár kóz nia, 
hogy le lep lez ze a kü lönb ség be va ló naiv be vo nó -
dást. A kü lön bö zôk szün te len, gyors egy más ba ját -
szá sa kö vet kez té ben és mi vel a kü lönb ség kri ti kai ta -
pasz ta la ta ha son lít a kü lönb ség be va ló naiv, me tafi zi -
kai be vo nó dás ra, a gya kor lat lan szem szá má ra úgy 
tûn het, hogy me tafi zi kai ala pon kí ván juk Artaud 
me tafi zi ká ját bí rál ni, holott csak el ke rül he tet len 
cin kos sá guk fel tér ké pe zé sé rôl van szó. Cin kos sá -
guk ban fe je zô dik ki min den dest ruk tív dis kur zus 
szük ség sze rû ho va tar to zá sa, mely el ke rül he tet lenül 
ben ne la ko zik azok ban a struk tú rák ban, me lye ket 
le rom bol, s be lé jük plán tál ja a tel jes je len lét, a nem-
kü lönb ség kiirt ha tat lan vá gyát: mely egy szer re élet 
és ha lál. Ezt a kér dést akar tuk fel ten ni [po ser], amint 
egy há lót te szünk fel, hogy le fed jünk ve le egy egész 
tex tu á lis há ló za tot, s az ál lás pont [po si ti on] pont -
sze rû sé gét kény te le nek le gyünk a dis kur zus sal, a 
he lyek ál tal ki kény sze rí tett ki té rô vel he lyet te sí te -
ni. E szö veg tar ta ma és szük ség sze rû nyo mai nélkül 
min den ál lás pont azon nal az el len ke zô jé be for dul. 
Ez is tör vény sze rû. Min dig fennáll a me tafi zi ká hoz 
va ló vissza té rés ve szé lye, ha az zal a „gon dol ko dás -
sal” akar juk át hág ni, amely Artaud sza vai sze rint 
még csak el sem kez dô dött. Ez az a kér dés, amely -
ben mi va gyunk fel té ve [no us som mes po sés]. Még 
és min dig bo rí té kolt kér dés, va la hány szor egy me -
zô mezs gyéi tôl vé dett be széd tá vol ról en ged ama 
hús-vér rej tély ki hí vá sá nak, aki azt sze ret te vol na, 
ha tu laj don kép pen Antonin Ar taud- nak hív ják.37 

 
1969. szep tem ber 

 
(Jac qu es Derrida: „La pa ro le so ufflée”. In. J. D.: 
L’écri tu re et la dif fé ren ce. Pa ris, Ed. du Seuil, 1967. 
253–292.) 

 
For dí tot ta: Si mon Van da,  

a for dí tást az ere de tivel össze ve tet te  
Or bán Jolán és Jákfalvi Magdolna

36 Nap jaink ban ugyanaz a dest ruk ció „rom bol ja” az ôrült sé get, mint az on to- te o ló gi ai me tafi zi kát, a mû vet és a köny vet. 
Azt nem mond juk, hogy a szö ve get. 

37 Jó val azután, hogy megír tam a fen ti szö ve get, Artaud egyik P. Lo eb nek írt le ve lé ben a kö vet ke zô ket ol vas tam (lásd, Lettres 
No u vel les, Nº 59, 1958 áp ri lis): 
                     „ez a mély üreg két erôs 
                             po fon [so ufflets] kö zött 
                                        me lyek nem vol tak…”


