
már ciu sá ban mu tat ták be a Nant erre-i 
Amand i ers szín ház ban Je an-Pie r re 
Vin cent Karl Marx Théâtre iné dit 

címû da rab ját, mely Wil liam Sha kesp e a re, Jac ques 
Der rida, Karl Marx, Bernard Chart re ux szö ve gei 
alap ján kés zült. „Min den Jac ques Derrida Marx kí -
sér te tei cí mû könyv é nek olv a sá sá val kezdôdött”,1 
ál lítja Je an-Pi erre Vi n cent, aki min den jel sze rint 
jó sch o lar-nak bi zo nyult. A Der rida ál tal megidézett 
Marx, Ham let, Kís ér tet hár mas vis zony tól el bû völ -
ten egy dram a tur giai fog ás sal meg ter em tet te a szín -
re vi tel le hetôségét: „Haml et és Marx kí sér te te köz -
ti vi szony ab ban a pil la natb an vált szín re vi hetôvé, 
amik or meg for dít ot tuk ezt a vi szonyt: köny vé ben 
Derr i da idézi Ham let et, a mi elôadás unk ban 
Hamlet id é zi Derr i dát.”(MJ, 70) 

Derri dát meg lepte a szín re vit el öt lete, és be -
vallá sa szer int el sem tud ta kép zel ni, hogy a ren -
dezô mit fog kez deni szö veg é vel. „Igen csak meg -
döbben tem – ír ja Derr i da –, ami kor a szö veg -
könyv végsô vál toz a tát el ol vas tam. De azon nal azt 
gon doltam, hogy a Karl Marx Théâtre inéd it Vin -
cent ré szérôl erôs és meré sz gesz tus, egy szín há -
zi és poli ti kai kez  de mé nye zés, le hetôség, de 
ugyan  akkor szük ség  sze r ûség ... „jó idôsze rût len -
ség”, az az idôsze rût lenség, ami re szük ség van, 
ami re szük sége van a szín ház nak és a po lit i ká nak 
is ...” (MJ. 61.). 

Az 1997. már ci us 15-én tar tott elôadá st meg -
elôzô be szélge tés ben Der ri da ma ga is színr e lép – 
nyil vá nos fó ru mon nyil ván o san imp ro vi zál. A tét 
a szín ház. A szín ház mint nyil ván os tér, a szí nház 
mi nt ki hí vás, a sz í nház mint ese mény. Nyil vá nos 
té r ként, a szín ház a tár sa dalo m hoz és a po li ti kához 
va ló vi szo nyá nak új ra gondo lá sát sür geti. Po li ti kai 
és szín há zi kih í vás ként a po lit i kai és a sz í nhá zi tér 
ke resz tezôdé sé ben ál ló rep rez en tá ció fo gal mát cé -

loz za. Ese mény ként, térbôl, idôbôl, ön mag unk ból 
„ki zök kent ve”, a „szín ház ál tal vagy mint szín ház” 
ak ar ja a „je lent”, „diszkr ó ni á jában”, „té res sé gé ben” 
ar ra bír ni, hogy „tör ténj en már ve le va la mi” [... faire 
arriver qu el que cho se au prés ent...] (MJ. 22.). Jean-
Pi er re Vince nt Karl Marx Theâtre iné dit cí mû 
elôadás sal vá la szol erre a ki hí vásra. Der ri da pe dig 
– aki nek nem ez az elsô tal ál ko zása a szín ház zal, 
de ez az elsô alk a lom, hogy nézôként szem be sül az 
írott szö veg és a színj á ték ont o ló gi ai kü lönb sé gének 
szemmel lát ható és fül lel hall ha tó kö vetke z mé -
nyeiv el – a szín ház kér dé sé nek szín re vite lé vel. Ez 
a szín re vi tel már e lkezdôdött, az elsô nyil vá nos sá 
tett szö veg e i ben ny o mon kö vet hetô, nem csak Pla -
tón, Ro us seau, Ar taud, Mal lar mé, Ge net, Sol lers 
írá sa i nak de konst uk ci ó jáb an, nem csak a szín há zi 
be mu ta tók al kal má val írt szöv e gek ben vagy a szó -
hasz ná latb an, ha nem a szö ve gír ás aktusában is. A 
szín ház kér dé se Der ri da ese té ben az írás kérd é se. 
Der rida szín rev i szi a szín ház írá sát és az írás szín -
ház át. 

 
Art a ud, a dest ruktor 

 
er ri da ol vas a tá ban Ar ta ud a nyug a ti szín ház 
dest ruk to ra, aki a tiszt án lá tás ke gyet len ség é -
vel szá mol le a szín há zi rep rez en tá ció és a 

mû vé szi imi táció ha gyo má nyos fel fog á sá val. E le -
szám o lás ban, mely Der ri da be ál lí tá sá ban fo ko za -
to san a destru k ció he i degg e ri ér tel mév el te lítôdik, 
„Ar taud ... nem ki ált romb o lá sért, a tag adás új meg -
nyil ván u lá sá ért. Min dan nak ellen ére, am it ki a la -
kulá sa so rán szét kell rom bol nia, a „keg yet lenség 
szín há za / nem egy hi ányzó üres ség szim ból u ma”. 
Ál lít, lét re hoz za ma gát az ál lí tást an nak teljes és 
szük ség sze rû szi go rú sá gá ban. Ám a leg rejte t tebb, 
a leggyak rabb an el tem e tett, ön ma gá tól el té rít ett je -
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len tés é ben is: bár mi lyen „ki ke rülh e tet len” is, ez az 
ál lít ás „még nem kezdôdött el.“2 

A nyu ga ti me ta fi zika és a nyu ga ti szín ház kö zöt ti 
cin kos ság ot szem elôtt tart va, Derrida Ar ta ud dest -
ruk ciój át nem cs ak szín há zi, han em fi loz ó fi ai tett ként 
ér tel mezi, sz ö ve ge it nem egy sze rû en „a szín há zi gya -
kor lat ról szó ló „ér te ke zés”-ként ol vas sa, ha nem olyan 
„ké ré sek ként”, me lyek „me ging at ják a nyu gat törté -
ne té nek egés zét” (RB. 5.), amelyek nem pusz tán szín -
ház tör té ne ti, ha nem „absz o lút és ra di kális ér tele m -
ben tör té nel mi” kér dé se ket érin te nek, mi vel a „rep -
re zen tá ció ha tá rát je len tik be” (RB. 4.), ab ban a kul -
tú rá ban, ame ly a rep re zen táció kultú rá ja, és ab ban a 
mû vé sze ti ág ban, am ely e rep re zenta tív kult ú ra repre -
zen táló ja. Ép pen ezért Der ri da sze rint „a szín ház mû -
vé szetnek ke ll az im i tá ció destr uk ci ó ján ak elsôdle -
ges és ki vé tel e zett he lyévé len nie: min den más mû -
vé szet nél ink ább jel lem zi a szín há zat a to tál is repre -
zen tá ció mun ká ja, am ely ben az élet ál lít á sát a tag -
adás meg kettôzi és kiü re sí ti. Ez a rep re zen tác ió, mely -
nek struktúrája nem csak a mû vé szet be vésôdik bele, 
ha nem az egész nyugati ku l tú rá ba (val lás ba, fi lo zó -
fiá ba, po li tiká ba), töb bet jele nt te hát pusz tán egy sa -
ját sá gos színházi konst ruk ció nál. A kér dés, amely ma 
számunk ra adó  dik, ez ért ha lad ja meg nagy ban a szín -
há zi tech no lóg i át. Íme Ar ta ud leg ma ka csabb áll í tá -
sa: a tech nik ai vagy te at ro ló giai ref le xi ót nem szabad 
mel  lé kes kérdé s ként ke zelni. A szín ház ha nyatl á sa 
min den bi zonnyal egy ilyen szét vá lasz tás leh etôsé -
gév el kezdôdik. Ezt bát ran hang sú lyozhat juk, an él -
kül, hogy a sz í nhá zi techn i ka ha tá rain be lül adó dó 
te at rol ó gi ai prob lé mák vagy for ra dal mak fon toss á gát 
és ér de ke it csor bít a nánk. Ar ta ud szán dé ka azon ban 
jel zi eze ket a hat áro kat. Amíg ezek a tech ni kai és szín -
há zon be lü li for ra dal mak nem érint ik alapj a i ban a 
nyug a ti szín há zat, ad dig ah hoz a tör té ne lem hez és 
ah hoz a sz ín pad hoz tar toz nak, amel yet An to nin 
Artaud „fel akart rob ban tani.” (RB. 4.) 

Ez a szín pad Der ri da sze rint a „te ol o gi kus szín -
pad”, a „besz éd”, a „lo gosz-szín pa da”, me lyet „a be -
széd aka rá sa, egy elsôdleg es lo gosz ter ve” ural, 
„amely nem tar toz ik a szín ház te ré hez, és táv ol ról 
irá nyítja azt” (RB. 5.). E te o lo gi kus szín pad ele mei 
„a szerzô-te remtô”, aki „jel en nem lévôként, szö -
vegg el fel fegy ver kez ve fel üg ye li, össze ál lít ja és meg -

szab ja a rep re zentá ció idej ét és ér tel mét, úgy, hogy 
a repr e zen tá ció ôt rep re zen tál ja, tudniillik azt, amit 
gon do la tai, szán dék ai, el kép zel é sei tar talm á nak 
hív unk” (RB. 5.), aki mind azo nál tal és „a rep re zen -
ta tív str uk tú ra iro ni kus szab á lyá nak meg fe lelôen 
csak a te rem tés láts za tát kel ti, mi vel nem tesz mást, 
mint át ír és el olv as tat egy ol yan szöv e get, am ely 
már ter mé sze te sze rint is sz ük ség kép pen repr e zen -
tatív” (RB. 5.). A te leo lo gi kus szín pad to váb bi ele -
mei a szí nész ek és ren dezôk mint rep re zen tá lók, 
„tol má cso ló rab szolgák”, akik „hû sé ge sen vég re -
hajt ják a „mest e r” gond vis e lésszerû aka rat át”, (RB. 
5.) va la mint az „ül dö gélô, passzív kö zönség, a 
nézôk, fo gyaszt ók, „élv ezôk” pub li ku ma.” (RB. 5.) 
Der ri da itt egy „ál ta lá nos struk tú ra” mûk ö dé sét vé li 
fel fe dez ni, „amelyben min den pil lana tot össze kap -
csol a repre zen tá ció, am ely ben az élô je len rep re -
zen tálh a tat lans á ga el van lep lez ve és fel van old va, 
el nyom va vagy szám ûz ve a rep re zen tá ciók vég te -
len lánco la tá ban”.(RB. 5.) Ez az a struk tú ra, állít  ja 
Der ri da, ame lyet a szín ház és a gon dol ko dás for ra -
dal mai, vál toz á sai érin tet le nül hagytak, „sôt még 
védelmére és hely re ál lít á sá ra is haj lott ak”.(RB. 5.) 
E rep re zent á ló struk túra „rej tett, de el eng ed he tetlen 
kö zép pont ja” a sú gó lyuk, a „rep re zent á ció moz gá -
sát” pe dig a sú gó ál tal át a dott „fo net i kus szö veg” 
biz to sít ja (RB. 6.). A lo go-fo no-et no-fal lo cent rikus 
ny u ga ti me ta fi zikai gon dol ko dás, az ön ma gát-
hallva-me gért ve be szél és mo dell je, a sú góv al, a sú -
góly uk kal lán col ja ma gáh oz és sa játí t ja ki ön nön 
rep reze n tá ci ós te re ként a nyuga ti szín há zat.  

E struktú ra meg vá l toz ta tá sá ra a fi lo zó fi á ban 
Nietzs che, a szí nház ban Art a ud tesz kí sér le tet. 
Nietzsche azál tal, hogy „azt ír ta amit írt. Azt írta, hogy 
az írás – ki vált az övé – ni ncs ered e ti leg alá vet ve a 
logosznak és az igaz sá g nak.”3 Ar ta ud pe dig azál tal, 
ho gy meg pró bál ja „hely r eál lí ta ni a szín pa dot”, azt a 
szín pa dot, „ame lyet az egész nyu ga ti ha gyo mány so -
rán fe nye get ett ség övez”, am ely nek el tör lé sén a 
nyugat mun kál kod ott, me gkí sér li „szín re vinni vég -
re és meg dön teni a szö veg egyed u ral mát” (RB. 6.). 

A szó-ural ta, szö veg-ural ta, súgó-ural ta szín ház -
zal szem ben Ar ta ud egy ol yan „esz mé nyi”, „vegy -
tisz ta”, „akt ív”, „to tá lis” szín há zért száll sík ra Ki ált -
ván ya i ban4, mely en ged a szí npad „tes ti kí sér té sé -
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nek”, „le ráz za a szó ér tel mi má gi á ját” (KSz. 148.), 
fel sza ba dít a „szó ki zá ról a gos dik ta tú rá ja” alól (KSz., 
98.), nem a „szavak”, ha nem a „tér köl tész e te”(KSz. 
97.), hely reál lít ja „a gon do lat, a gesz tus és a tett egy -
sé gét” (KSz. 17.), „a nézô és az elôadás, a szí nész és 
a nézô kö zöt ti kap csol a tot” (KSz. 155.), „szö vet ke -
zik” a nézôvel (KSz. 47.), „olyan új és mély ér te lem -
be avat be, amely csak a kü lö nös ör dö gûzô szertar -
tás ok ma gas la tá ra emel kedô gesz tuso k ból és 
jelekbôl bont ha tó ki” (KSz., 148.), megs zün te ti „az 
író és ren dezô kép te len kettôssé gét” (KSz. 171.), 
sza kít a „ki zá rólag írott sza vakkal fog lal ko zó” szerzô 
kon cepc i ó já val (KSz. 132.), hel yé be áll ít ja a ren de -
zést, a „köz vet len” küzd el met a szín pad dal (KSz. 
99.), sürge ti a „szín pa di nyelv” lét reh o zá sát, vál lalja 
az ez zel já ró kocká za to kat – a „keg yet lensé get”, a 
„ko moly sá got”, a „ne ve tést”, az „anar chi át”, a „me -
ta fi zi kai kí sér tést”, a „Ve szélyt”. 

 
A me ta fiz i ka kí sér tése 

 
t ban e szín ház fe lé, fél ú ton a ke le ti és nyu ga -
ti szín ház kö zött, a Lo uvre-ban Lu cas van 
Leyd en Lót lá nyai lát tán Ar ta ud „min den jel 

sze rint” eng ed a met a fi zi ka kí sér té sé nek, mely nem 
kí sér tés, ha nem me ta fi zika vo l tá ban ál lít csap dát 
ne ki. „Sajn á lom, hogy ez zel a szó val kell élnem – 
szaba d ko zik Ar ta ud –, de ez a do log ne ve. Sôt, e 
gon do lat ok ép pen met a fi zi kai jel le gük nél fog va 
olyan költôiek, ezért van nak ránk oly nagy hatással. 
Meg azál tal, hogy lel ki mély sé gük el vá laszth a tat lan 
a kép formai, kü lsô harm ó ni á já tól” (KSz. 95.). Ar -
taud fel is merni lát szik e csap dát, és meg pr ó bál ja 
le sze relni azt, ám e kí sér let fel e más mar ad, mi vel 
nem a me ta fi zi kát kérdôje le zi meg, han em az „em -
ber telen, ha tás ta lan és ha lott gond o lat tá” me re -
vedett, cselekvésképtelenné tett nyu ga ti me ta fiz i -
kát állítja szem be a ke leti met a fi zi káv al: „A lé le ktani 
in dítta tá sú nyu ga ti szín ház zal szem ben a me ta fi -
zikai in dítt a tá sú ke le ti szín ház ban a ren dez és és a 
szín pad nyel ve a gesz tu sok, a jelek, a ma ga tar tás -
for mák és a hang hat á sok eg yne mû összes sé gébôl 
építk e zik, hi ányt a la nul ki fej ti tes ti és költôi ha tását 
az em beri tud at minden sz int jén, min den zu gában, 
és olyan mél yen gyö ke rezô ma ga tar tás form á ra sar -
kall ja az emberi gon dol ko dást, me lyet bíz vást ne -
vez he tünk cse lekvô ter més zet fö löt ti nek” (KSz. 103.). 
Az így fel fo gott me ta fiz i ká ban lát ja Art a ud a színház 
„ön meg való sí tá sá nak” zá log át, a „cse lekvô szín há -
zat” (KSz. 175.) és az „ön megv a ló sí tás tel jes költôi 
fegy ver tá rát” lat ba vet ve ô ma ga is „me ta fi zi kára 

adja a fe jét” (KSz. 104.), bátr an szem be néz az „igazi 
kér dés sel”, ami hez „hosszú idô óta egyetlen em ber -
nek sem volt bá tor sá ga. Mindmáig sen ki sem né -
zett szem be azz al, hogy a szín ház alap el ve meta fi -
zi kai jell e gû.” (KSz, 175) A me ta fi zika az on ban 
vissza néz, pil lan tá sáv al „met szi” és „alak ít ja” Artaud 
szín pad át és szö veg e it, ám nem csak a két értel mû -
ség, a meg kettôzés, a ha sonm ás le hetôség ét hor -
doz za, han em a fel e más ság, a me gosz tott ság, a 
megha son lás veszélyével is fe nye get.  

 
Ar taud ön dest rukc i ó ja 

 
r ta ud alap jai nál, szín pa dá nál, játékánál, nyel -
vé nél fog va pró bál ja ki ford í ta ni sa r ka i ból a 
nyu gati szín há zat, ám egy olyan szín pa dot, já -

té kot, ge sz tus nyel vet ál lít szem be ve le, mely „a leg -
na gyobb erôfeszítéssel sem kép zel hetô el a szí npad 
sû rû, zárt és korl á tok tól ha tá rolt vil á gá nak ha tá ra -
in kívül” (KSz. 119.). „Szín pad és nézôtér nem lesz, 
ál lít ja A K e gyet len Szín ház Elsô Ki ált vá nyá ban, he -
lyükbe ol yan terem lép, amely nek tel jes te rül e tén 
fol yik a cse lek mény. A nézô a csele k mény kellôs 
kö z e pén fog lal he lyet, ma ga kö rül érez he ti, akár 
meg is éri nt he ti az elôadá st ... Per sze lesz azért olyan 
köz pon ti tér is, amely ha nem szol gál is a szó szo -
ros ért el mé ben vett szín pa dul, lehetôvé te szi, hogy 
a cse lek mény mag va, va la hány szor szüksé ges, ott 
összpontosuljon és sû rû söd jék” (KSz. 155-156.). 
E tér sû rû sé ge metafizikai sûrû ség, és egy re sû rûb -
ben tér vissza Ar taud érv e lé sé ben. An nak ellen ére 
azon ban, hogy a „Ke gyet len Színházban a nézô van 
kö zé pen, s kör ü löt te zaj lik az elôadás” (KSz. 140.), 
a nézô tu datá ban van an nak, „hogy va ló ság os mû -
tét nek ve ti alá mag át, s eb ben a mû tétb en ko ránt -
sem csak a gond ol ko dása, ha nem az ér zé kei és a 
tes te is tét” (KSz. 49.), még sem jut más sze rep szá -
má ra e „cse lekvô szín ház ban”, mint az „el bûvö -
lendô kí gyó nak”, aki nek a rendezô a „szer vez e tén” 
át jut tatná „kép ze le té be a leg bony o lul tabb fo galma -
kat” (KSz. 140.), mi köz ben mé reg fo gát ve szik. A 
Kegy et len Sz í nház Má so dik Ki ált vá nyá ban Ar ta ud 
még ke nyet le nebbn ek mu tat ko zik a nézôvel. „A 
szín padot el törö l jük, s az így össze ál ló, így fel épülô 
elôadás az egész te rem re ki ter jed… a fény, a kép, 
a moz gás, a za jok ál lan dó ára da tát zú dít ja a nézôre. 
A dísz letet egy részt ma guk az óriás mé re tû báb ok -
ká nag yí tott sze replôk al kot ják, más részt az ál lan -
dó an he lyü ket vá l ta koz ta tó tár gyak és ál ar cok fe l -
szí nén ját szó moz gó fé nyek al kot ta táj. És mint 
ahogy nem ma rad üres, ki hasz ná lat lan hely a té -
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ren, ugya núgy nem hag yunk egy pil lanat nyi nyu -
gal mat sem a nézô le l ké nek, ér zé ke in ek. Más szó -
val szín ház és élet kö zött nem lesz me rev vá la sztó -
fal, sem foly ton os ság. Aki lá tott fi lm for gat ást, pon -
tosan ér ti, mi re gon do lunk” (KSz. 186.). Ami pe -
dig a kö zön sé get ill e ti: „Elôbb csak szü less ék meg 
az új szín ház!” (KSz. 159.) „Elég a re mek mû -
vekbôl!” „Elég vo lt a szö ve gek, az írott köl té szet ba -
bo ná já ból! Az írott köl té szet egy szer él, az tán már 
le kell rom bolni! A ha lott költôk ad ják át a he lyü -
ket má sok nak!” (KSz. 137.) ki ált ja, ám a Ke gyet -
len Szín ház elsô mû sor ter vé ben meglepôen sok a 
„hal ott szerzôk” szö ve ge i re történô utal ás, még ak -
kor is ha ezek jó részt apo k rif-szö ve gek – Shak es -
pe a re-apok rifok –, vagy „be fe je zet len”-szö ve gek – 
Büch ner Woyz eck –, vagy suga l ma zott [sou ff lée] 
szö ve gek – Bib lia –, vagy in kább rém mû vek mint -
sem ka no niz ált re mek mûv ek – Sa de (Ksz. 159-
160.). „A szín ház nak te hát lét re kell hoz nia a szó, 
a gesz tus, a ki fe je zésm ód me ta fi zik á ját, hogy ki sza -
ba dul jon a lé lek ta ni és embe ri ta po só mal om ból” – 
szól a kegy et len sz í nház er köl csi im per a ti vu sza. „De 
min dez nem so kat ér”, szól a fi gyel mez tetés, „ha 
nin csen mö göt te me ta fi zik ai kí sér tés, szo kat lan 
gon do latok ig é nye, am e lyek nek épp en az a sorsuk, 
hogy nem kor láto z ha tók, sôt nem is ír hat ók kö rül 
for má li san. Ezek egytôl egyig koz mi kus term é sze -
tû gondo la tok, ame lyek a Te remté s sel, a Ke let ke -
zéssel, a Ká osszal kap cso lato sak, így az elsô meg -
kö ze lí tés re is, olyan te rüle tet jelö l nek ki, ame lytôl 
a szín ház régen el szak adt. Lel ke sítô egyenlôsé get 
ké pe sek tere m te ni az Emb er, a Tár sad a lom, a Ter -
mé szet és a Tárgy ak kö zött.” (KSz, 148) Mi nél 
nagyobb a lel ke sedés, és az egyenlôség, ann ál in -
kább nô a me ta fi zik ai te het et len ségi erô, an nak elle -
n ére, hogy Ar ta ud új fent fi gyel mezt et „Egyéb ként 
ar ról szó sem le het, hogy köz vet le nül meta fi zi kai 
gon do lat o kat vi gyünk szín re, a fel ad at az, hogy az 
ilyen gon do la tok körül kí sért é se ket, lég áraml ást 
bont a koz tass unk ki. Hogy mi fé le esz kö zök kel te -
rel het jük révbe ezek nek a gond o la toknak a kí sér -
té sét, ar ra jó pél da a hu mor an ar chi á ja és a kö l té -
szet szimbolikája, il let ve kép sze rû sé ge.” (KSz. 
148.). E „lég áram lás” azon ban mag á val hoz za a 
nyu ga ti met a fi zi ka fuva l la tát is. „A szí nész lét fon -
tos sá gú eleme az elôadás nak”, len dül neki is mét 
Arta ud, „mert já té ká nak ha té kony ságá tól függ a si -
ker, ám ugyan ak kor passzív és sem le ges építôelem 
is, mert szi go rú an til os szá má ra bármi fé le személyes 
kez de mé nye zés. Egyébk ént ezen a té ren nincs min -
den es et re ér vé nyes sz a bály; né ha azt kér jük majd 

a szí nésztôl, hogy zo kog jon, má skor pe dig azt, hogy 
tel jes szem élyes meggyôzô ere jét lat ba vet ve be szé -
det tart son. A két eset köz ött ép pen ak ko ra a kü -
lönb ség, mint egy em ber és egy szer szám köz ött.” 
(KSz. 157-158.). Aki e kér dés ben dönt, aki e já ték -
sza bá lyo kat meg ha tár oz za, aki a „lát vány és a cse -
lek mény kettôs felelôssé gét” ma gá ra ves zi, az nem 
más, mint az „egyet len Al ko tó”, aki a szín házi nyelv 
„hasz nál a ta, alk al ma zása ré vén” egy ség gé lett szerzô 
és rend ezô du al i tá sa he lyé be lép. (KSz. 152.). Ar -
ta ud szín há za itt talál rá iga zi je len tésé re: „a kí sér -
tések be mu ta tá sá ban, az olyan elôadás ban, ahol az 
élet min dent el ves zít het, és a szel lem min dent el -
nyer het.” (KSz. 146.). Ez alka lom mal Ar taud: szel -
lem, nem ártó szel lem, hanem az, aki önma gát sa -
ját ha sonmá sá val kí sérti. 

 
Arta ud de konst ru á lá sa 

 
er ri da fel fi gyel az Ar ta ud szöve gek kettôssé -
gé re, a me ta fizi kai te he tet lensé gi erôbôl fa ka -
dó fes zült ségre, és ezek men tén pr ó bál ja de -

konst ru álni Ar ta ud szöv e ge it. Mi u tán a nyu ga ti 
szín ház és gon dol kod ás destr uk to ra ként ál lít ot ta 
be Arta u d-t, rá mu tat az ok ra a szá lak ra is, amel yek 
a nyu ga ti me ta fi zi ká hoz kö tik. Der ri da meg vi lá gí -
tá sá ban Ar ta ud nem „kri ti kai” vagy „kli ni kai” eset, 
ha nem ha tár eset. A szín pad, a tér sze rep é nek átér -
tel me zé sével szük sé gessé te szi a rep rez en tá ció és 
az ôsi rep rez en tá ció meg kü lön böz te tés ét. Az ôsi 
rep re zent á ció Der ri da ért el me zé sé ben „egy több -
dim en zi ó jú hely, ter jed e lem ki bon ta ko zá sát is je -
len ti, egy olyan ta pasz ta la tot, amely lét re hoz za sa -
ját te rét. A tér e losz tás, az az egy olyan tér lét re ho -
zása, am e lyet se m mi lyen be széd nem tud összesûrí -
te ni vagy meg ért e ni – mi vel a beszéd elôször is ezt 
a té re losztá st fel té tele zi –, így egy olyan idôre vo -
nat ko zik, ami töb bé már nem az úgyne ve zett fo ni -
kus li ne a ri tás id e je” (RB. 7.). Az ar taud-i „tér-költé -
szet” és a derri dai „tér e losz tás” kö zött több ha sonló -
ság is fel fe dez hetô, ma ga Der ri da is ut al ezek re, így 
az Ar taud szö ve ge i ben kör vona la zó dó „tér új fo gal -
mára” (KSz. 317.), és „az idô sa ját sá gos fe lfo gá sá -
ra”. Ám míg Der ri da es e té ben a tér e losz tás a repre -
zen tá ció zárt te rének meg nyi tá sát te szi lehetôvé, 
ad dig Arta ud ese té ben a tér-köl tés ze te „a klasszikus 
rep re zent á ció be zá ró dá sa, de az ôsi repre zen tá ció 
zárt te rének helyreállítása is, az élet vagy az erô ôsi 
ma ni fesz tá ci ó ja.” (RB. 7.). A der ri dai térelosztás – 
mely Malla r mé es pa ceme nt sza vá ra ját szik rá, akit 
Derr i da az Ar taud szö ve ge ket tar tal ma zó kö tet mot -
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tój á ul választott monda t ban is megi déz: „mi n deb -
ben nincs eg yéb újdo n ság, mi nt az ol vas ni való tér -
beli el rend e zé se”5, majd A disszemi ná ció Ke ttôs ülé -
sé ben Mi mus já ték címû sz ö ve ge al ap ján Pl a tón Phi -
lé bo szá val együtt léptet szín re ‹L’hy men: ENT RE Mal -
lar mé et Plat on›6 – a Gra m ma to lóg ia sze rint „(szü net, 
fe hér folt, kö z pon to zás, ál ta lá ban vett in terv al lum 
stb.)”, me ly (… a tér és idô ar ti ku lác i ó ját mond ja 
ki, az idô térré-vá lását és a tér idôvé-vál á sát) min -
dig a nem-ér zék elt, a nem-je len lévô és a nem tu -
datos. (...) Az élô je len je len lé tén bel ü li holt idôt je -
lö li, min den jel en lét ál talá nos form á ján be lül. A 
holt idô mû köd ik.”7 E mû kö dés fesz í ti szét a rep -
re zent á ció zárt te rét bizt o sí tó tér-, idô- és szub jek -
tum fel fo gást, a je len lét meta fi zi ká ját. Ar ta ud tér fel -
fo gá sá nak „az a lé nye ge, hogy a te ret min den le -
hetsé ges szinten, mély ség ben és ma gas ság ban egya -
ránt hián y ta la nul be kell töl te ni. Eh hez az új fe l fo -
gás hoz kap cso ló dik az idônek a moz gás fog al má -
hoz hozzá adó dó új ér telm e zé se. (...) Azon le szünk, 
hogy egy ség nyi idô al att a le hetô leg na gyobb szá -
mú moz gás hoz a le hetô le gna gyobb számú fi zikai 
ké pet és le het sé ges je len tést tár sítsu nk.” (KSz. 
184.). Az így lét re ho zott tér zárt tér, hang sú lyoz za 
Der ri da, „az az ön maga belsejébôl lét re ho zott tér, 
amely töb bé nem egy jelen nem lévô helybôl, egy 
il loka li tás ból, egy al i bibôl vagy egy lát ha tat lan utó -
pi á ból szer ve zett tér. A rep re zen tá ció vé ge, de egy -
ben ôsi repre zen táció, az in terp re táció vé ge, de 
egyút tal ôsi in terpre tá ció, amelyet sem mi lyen mes -
te ri-be széd, sem mi lyen mes te ri terv nem fog elôre 
á tjá r ni és el hall gat tatni. Lát ha tó repre zen tá ció, ter -
mé szete sen, szem ben a be széd del, amely el rejtôzik 
a szem elôl – és Ar taud tart ja ma gát azok hoz a te -
remtô ké pekh ez, amelyek nélk ül nem len ne szín -
ház (th e a o mai) – de amely nek lát ha tó ság át nem a 
mes ter be szé débôl fel épülô elôadás bizt o sít ja. Rep -
re zen tá ció, mint a ti sz ta lát ha tó és ér zé kelh etô ön-
pre zen tá ci ója.”(RB. 7.). 

Az ôsi rep re zen tá ció ôsi ter é nek az ön-pre zen -
tá ció zárt te re ként való lé t re ho zása szükség sze rû -
en keg yet lensé g gel jár, am ely Derr i da szer int 
Artaud ese té ben is az apa gyil kos ság-min tá jára is -
métlôdô szöv eg-szerzô-gyilkos ság ve szé lyé vel 
fenye get, még ak kor is, ha Ar ta ud meg akar fe led -

kez ni errôl a je len etrôl és en nek az is métlôdé sérôl: 
„A szín ház eredete, aho gyan azt hely re kel lene ál lí -
tani, a logosz erôsza kos bi torl ó já ra, az apá ra, a szö -
veg és a be széd ha tal má nak al éve tett szín pad Is te né -
re emelt kéz! ‹Sze rint em csak az ne vez heti ma gát 
szerzônek, va g yis al ko tón ak, aki szem élye sen irá -
nyítja a szín pa di cse lekv ést. A mai szín ház nak – és 
nem csak Franc ia or szág ban, han em Eu rópa-szer te, 
sôt az egész nyu ga ti fél te kén – ép pen ez a sebez hetô 
pont ja: a nyu ga ti szín ház csak a ta golt nyel vet, a ny -
elv ta nil ag ta golt nyel vet is meri el nyelv nek, ru ház za 
fel a nyelv eré nye i vel és az zal a szellemi mél tó ság gal, 
amit a nyelv hor doz; csak is a szó nyel vét is me ri el, 
az írott szóét, ho lott az írott szó nak at tól még nem 
lesz na gyobb ér té ke, ha ki mondják. A mai szín ház -
felf o gás ban a szö veg min den› (KSz. 177. ), (RB. 8.). 

Ám a Szó ra, a Szö veg re, a Szerzôre „emelt kéz” is 
„fé lú ton” mar ad „a gesz tus és a gon do lat kö zött”. 
Artaud nem ar ra tör ek szik, hogy még az ír mag ját is 
kiirt sa a „ta golt nyelv nek”, han em ar ra, hogy a szín -
pa don „a sza vak nak kö rül be lül ol yan je len tést tu laj -
do nít sunk, am i lyen nel az álmo k ban ren delkez nek.” 
(KSz. 152.) Az ír mag új élet re kel Ar taud szö ve gé -
ben, és az ôsi rep re zent á ció ôsi te ré hez va ló vissza -
té rés sel egyidôben az ôsi nyelv meg ta lál á sá nak vagy 
kido l go zá sán ak vá gyát éb resz ti fel benne. Ar ta ud szá -
má ra ez az ôsi nyelv tes tesül meg a Ba li-szi ge ti szín -
ház ban, ahol „min den új a szín pa don ter emtôdik 
meg, s va la mi tit kos le lki im pul zus ba tor kol lik, sôt 
onn an is szár ma zik. Ez az im pul zus pedig nem más, 
mint a szó elôtti Ige” (KSz. 118.). Az igé zet tov ább 
foly ta tó dik a Ba li-szi ge ti szín ház já té ká val, mely ben 
Ar ta ud „egy nyelv elôtti ál lapot” meg nyilv á nu lá sát 
lát ja, „mely me g te rem ti a ma ga nyel vét: zen ébôl, gesz -
tu sok ból, moz du lat ok ból, sza vak ból” (KSz. 120.), és 
ar ra sar kall ja Art a ud-t is, hogy az ôs-nyelv ôs-ál lapo -
tá hoz vissza térve, ahol „a hang már nem csu pán ar -
tik u lá latlan üv öl tés, de még nem is ta golt nyelv”; ô 
ma ga is meg kísé rel je egy új nyelv, a „fo né ma nyelv” 
lét re hoz á sát (Vö. Ksz. 261.), és egy új szín padi nyelv, 
a tes ti nyelv ki dol go zás át, amely már nem a szóra, 
ha nem az ír mag fo ganta jel re, a hi e rog lif á ra em lé -
keztet. 

„Egy ekként de ko lo ni a li zált színház – te szi fel a 
ké r dést Der ri da8 – nem ros kad-e ös sze a ma ga ke -
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gyet len sé ge alatt? El len áll-e sa ját keg yet len sé gé nek? 
Meg sza bad ul va a dik ci ó tól, a szö veg dikta tú rá já -
tól, a szín há zi ate izm us nem szolg ál tat ja-e ki mag -
át az imp rov i zá lás anarc hi á já nak és a szí nész szesz -
élyes ins pirá ci ó já nak? Nem egy má sik alár en deltség 
ké szülôdik-e itt? A ny elv egy má sik el tu laj don í tá -
sa a két ér tel mû ség ben és a felelôtlen ség ben?” (PS. 
285-286.). E kér dés re adan dó vá lasz tét jét jel zi, 
hogy Der ri da Ar ta ud-ról írott sz ö ve ge i ben több sz -
ör is felteszi. A La pa ro le so uff lée-ban így hang zik a 
vá lasz: „Hogy el há rít sa ezt a ve szélyt, mely belsôleg 
fe nyege ti ma gát a ve szélyt, Art a ud, egy kü lö nös 
gesz tus sal, a ke gyet len ség nyel vét egy új írássá ala -
kít ja: a legszigorúbb, a le gerôsza ko sabb, a leg szabá -
 lyo zott abb, a leg ma tema ti ku sabb, a leg for má li sabb 
nyelv vé.”(PS. 285-286.). A ke gyet len ség szín há za és 
a rep reze n tá ció be zá ró dása szö veg is ezt a vá laszt 
vissz han goz za: „A szerzô és a szöv eg hi á nya nem 
ha gy ja ma gá ra a sz í npa dot. A szín pad nem el hagya -
tott, nincs ki téve az impr o vi zá ló anar chiá nak, a 
„könnyelmû jós lat ok nak” (I. 239), „a copp e au-i im -
p ro vi zác i ók nak” (IV. 131), „a sz ür re a lis ta em pi riz -
mus nak” (IV. 313), a comme dia del l’ arte-nak vagy  
„a tu dat lan ins pi rá ció szesz élye i nek” (uo.). Min den 
elô lesz ír va egy olyan írásb an vagy szöveg ben, 
melyn ek szö ve te nem fog ha son lí ta ni töb bé a 
klasszikus re p re zen tá ció mo dell jé re. Mi lyen he lyet 
je löl majd ki a szö veg nek az elôír ás szük sé ges sé ge, 
amit ma ga a ke gyet lens ég igé nyel? A be széd és an -
nak le jegy zé se – a fo ne tik us írás, a klasszi kus 
színház ele me –, a be széd és an nak írá sa nem 
törlôdnek majd el a ke gyet len ség szín pa dá ról, csak 
olyan mér tékben, amennyi ben dik tá tu mok [dic tées] 
vol tak, egy sze ri idéz e tek, re ci tá ciók vagy pa ran -
csok” (RB. 8.). 

Ar ta ud nem he lyet tesí ti a szót az írás sal, a nyelv, 
az írás, a ki feje z hetôség hat á ra in jár va ar ra fi gyel -
mez tet, hogy a be széd és az írás csak úgy tud mû -
köd ni a szín ház ban, ha „is mét gesz tu sok ká vál nak, 
a lo gik ai és disz kur zív szán dék sze re pe csök ken, és 
alá ren delôdik az a szán dék, amellyel a be széd ál -
tal á ban biz to sít ja sa ját ra ci on á lis át tetszôsé gét, és 
el tér í ti saját te s tét a je len tés irá nyába, fur csa módon 
hagyja el rej te ni a tes tet azá l tal, ami át tetszôsé gét al -
kot ja: az át tetszôség deko ns ti tu ál á sá hoz le kell mez -
te le ní tenü nk a szó hú sát, hang zó sá gát, intonációját, 
in ten zi tá sát, a ki ált ást, amit a nyelv és log i ka ar ti -

ku  lá ci ó ja még nem fa gyasz tott meg, azt, ami 
minden be széd ben az el nyo mott gesz tus ból marad, 
azt az egyed ü lál ló és pótolhatatlan mozg ást, amit a 
fo ga lom és az is mét lés ál ta lá nos sá ga sos em szûnt 
meg elutasítani. Tu d juk, Ar ta ud mi lyen jele ntôsé -
get tul aj do ní tott, an nak am it – a je len eset ben meg -
lehetôsen hely te le nül – onoma to pe i á nak az az hang -
utánz ás nak ne vezü nk. A gl os so poeia, ami sem nem 
imi tá ló nyelv, sem nem nevek kreá ci ó ja, vissza ve -
zet ben nün ket an nak a pil la nat nak a ha tá rá hoz, 
ami kor a szó még nem szü le tett meg, ami kor az ar -
ti ku lá ció már nem ki ál tás, de még nem disk ur zus, 
ami kor az ism ét lés és ve le együtt a nyelv általában 
csak nem le he tet len: ez a pill a nat a hang és a fog a -
lom, a je lölt és a je lölô, a pne u ma ti kus és gra m ma -
ti kus el vá lasz tá sa, a ha gyomá ny és a fordí tás sza -
bad sá ga, az inte rp re tá ció moz gása, a test és a lé lek, 
az úr és a szol ga, Ist en és em ber, szí nész és szerzô 
kö zöt ti kü lönb ség. Ez a nyel vek ere de tének 
elôestéje és a hu ma niz mus és a te o lógia di a ló gu -
sáé, amelyn ek ki a pad hat at lan meg ism étlôdését a 
nyug a ti szín ház me ta fi zi kája soha nem szûnt meg 
fenn tar ta ni” (RB. 8.). 

A szó szí nház, a szö veg szín ház irá nyá ból a szín -
házi ír ás fe lé tett lé pés sel Ar ta ud ki kez di a nyu ga -
ti szín ház me taf i zi kus nyel vfel fo gá sát. Derr i da, aki 
ebb en az idôszak ban ír ja a Grammatológia cí mû 
könyv ét, a Fre ud és az ír ás szín te re cí mû cik két, ahol 
a nyelv és az írás kül ön bözôsé ge a tét, kü lö nös 
hang  súlyt he lyez er re a lé pés re. Akár a rep re zentá -
ció, vagy a nyelv ese téb en, az írás eset é ben is kü -
lönbsé get tesz a fo ne ti kus, a gra fi kus és az ôs-írás 
kö zött. Der ri da ér tel me zé sé ben az ôs-írás „nem csu -
pán a gra fi kai, han em a nem-gra fi kai ki fe je zés for -
má jáb an és esz kö zé ben is mûkö d ne. Nem csu pán 
a for mát min den esz köz zel, gra fi kaiv al és más fél é -
vel egye sítô sé mát hozná lét re, han em a jel-funk ció 
moz gását is, ami egy tar tal mat egy ki fe jezés hez köt, 
akár grafi kai jel le gû, akár nem.”9 Az ôs-írás nem a 
je len lét írá sa, nem a tér-ki töl tése, ha nem „tör lés: a 
je len, te hát a szub jek tum, a szub jek tum tula j don -
képp e ni jele n té sé nek és tula j don ne vé nek e ltör lé -
se. A (tu da tos és tu datta lan) szub jek tum foga l ma 
szük ség szerû en vissza u tal a szubsz tan cia – te hát a 
je len lét – fo galm á ra, amelybôl szár ma zott.”10 Ar -
taud is fel is me ri ennek a kül önb ségte vés nek a szük -
ség es sé gét, ami kor a hi e rog lifák tér beli nyelvé ben, 
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a tér be li köl té szet ben a sz í nhá zi írás le hetôsé gét vé li 
fel fede z ni, „a nem-szín házi írást” pe dig ug ya no lyan 
elbánásban ré sze sí ti, mint a szót vagy a szö veg et 
(Vö. RB. 14.), ám a „hi e rog li fák szent szín há za” 
irán ti el ra gad ta tá sá ban fo ko za to san megfeled kezik 
ró la. A Ke gyet len Szín ház írá sa a hi e rog li fák vagy a 
ki ál tás szi go rú rend jé nek en ge del mes ke dik: „Az 
írás [éc rit] he lyett a kiá l tást [cri] ré sze sít ve elônyben, 
Ar ta ud a ki ál tás szi go rú ír á sát akar ja létre hoz ni, az 
ono ma to po e zis, a ki fe je zé sek, a gesz tu sok ko di fik -
ált rend szer ét, egy va ló ságos szín há zi pa zig ráfi át, 
amely túl mu tat az em pi ri kus nyel ve ken, a keg yet -
lenség eg ye te mes szó kész le tét.” (PS. 287.). Az egye -
tem es ség-igény, a to tá lis, vegytiszta, egy ne mû szín -
házi nyelv iránti vágy le he tet len né te szi a nyu ga ti 
rep re zen ta ci o nal is ta nyelvfe l fo gás tól, szín ház tól va -
ló el táv o lo dást. Der rida sze rint Ar taud tudatában 
vo lt an nak, sôt „job ban tud ta másn ál: A Ke gyet len 
Szín ház „g ram mati ká ja”, amelyrôl azt ál lí tot ta, hogy 
„meg kell ta lál ni”, min dig is egy olyan rep reze n tá -
ció el ér he tet len ha tá ra ma rad, am ely nem is mét lés, 
egy ol yan rep reze n tá ci óé, amely tel jes je lenl ét, 
amely nem hor doz za ma gáb an má sát, mi nt sa ját 
hal á lát, egy ol yan je le né, amely nem is mét li meg 
ön magát, az az az idôn kí vül áll, nem-je len. A je len 
nem ad ja ma gát mint olyat, nem je le nik meg, nem 
mu tat ko zik meg, nem nyit ja meg az idô szín pa dát 
va gy a szín pad ide jét csak úgy, ha eze k ben egyút -
tal ben ne tart ja sa ját belsô kü lönb ség ét, és csak ôsi 
ismét lé sé nek belsô vissza haj lá sá ban, a rep re zent á -
ci ó ban. A di a lek ti ká ban.” (RB. 14.). 

Min dezt tud hat ta Artaud, azt is „hogy a kez det 
min dig át van ha tol va”, bár úgy tûn ik, az „írott raj -
zok” [des sins éc rits] író-rajzo ló-Ar taud-ja11, még 
enn él is job ban tud ta, ám „a belsô kü lönb ség”, az 
„ôsi is mét lés” elviselésének ké pes sé ge nem ada tott 
meg neki, Ar taud túl ke gyet len nek bi zon yult ön -
ma gá val szem ben. „A ha tár vo nal nak ezen az ol da -
lán áll va, és annyi ban, amennyi ben meg akar ta 
men te ni egy is mé tlés és belsô kü lönbs ég nélkü li je -
len lét tisz ta sá gát (vagy, ami ugyan azt je len ti, egy 
tisz ta kü lönb ség tisz ta ságát12), Ar ta ud a szín ház le -

het et len ség ét is kí vánta, el ak ar ta tö rölni a szín pa -
dot, nem ak ar ta lát ni, hogy mi tört é nik ott, ahol 
még min dig az apa lak ik és kí sért, és alá van vet ve 
a gyil ko sság me gis métlôdé sének. Nem Ar taud-e az, 
aki re du kálni akar ja az ôs-szín pa dot, ami kor így ír 
az Itt nyugs zik-ban (Ci git): ‹Én, An to nin Ar ta ud, én 
va gyok a fi am/az apám, az anyám/és én magam›?” 
(RB. 15.). 

Az ôs-egy, az ôs-én utáni vágy nak ez az ôs-je le -
netnél is ôsibb je len e te a rep rez en tá ció zárt te ré -
nél, a pa zig ráf i á nál is szo ro sabb szá lak kal kö töt te 
Ar ta ud-t a nyu ga ti me ta fizi ka én-fe l fo gá sáh oz, 
szub jek tum-fo gal má hoz. A „sub jec tile” szó hasz -
ná latá val, mellyel a nyelv ek kö zöt ti for dít ha tó ság 
ha tá rát is el éri, érinti ezt az ala pot, kül színt, alap -
színt, alap za tot, amely el árul ja és meghi ú sít ja az 
én-vág yat. Ez azon ban már az írott-raj zok kor szaka, 
ame lyek na gyobb el lená l lást ta nú sí tanak az én-nel 
szem ben és na gyobb já ték te ret is biz tosí ta nak ne -
ki, mint a szín ház, mi vel nemcsak ha son má sáv al, 
ha nem má sá val is szem be sí tik Art a ud-t.13 Az írás 
Der rida ér tel me zé sé ben „so ha sem gon dolh a tó el az 
al any kate gó ri á jáb an. (...)  A té re losz tás mint ír ás 
az al any tá vol levôvé-vá lá sa és tu datt a lan ná-vá lása. 
(...) És az írás szub jekt u má nak erede ti tá vol lé te a 
do log vagy a re fe rens táv ol lé te is.”14 Az írás meg -
töri a jele n lé tet, az ön ma gá nak va ló je lenl ét he lyett 
az ön ma gá tól va ló kü lön bö zést vis zi színre. Der ri -
da, aki mind ig meg kü lönb öz te tett fi gyelm et for dí -
tott e kü lön bö zés re, Art a ud szö ve gei nek is mind -
két ol dal át meg vizs gál ja. Így nem két színû, ha nem 
kettôs fels zí nû szö vegk ént ke ze li, ahol Ar ta ud „dis -
kurz u sá nak egyik fel szí né vel azt a ha gyo mányt pr -
ó bál ja destr u ál ni, amely a kü lönb ség ben él, az el -
ide ge ne dést, a ne ga ti vi tást, an él kül, hogy benne az 
ere detet és a szük ség sze rû sé get lát ná. E tr a dí ció fel -
ve ré se érd e ké ben sa ját mot í vu ma ira hi vat ko zik – 
az ön-je len lét re, az egy sé g re, az iden ti tás ra, a sa ját -
ra stb. Eb ben az ér te lem ben „Ar ta ud me ta fi zi kája” 
ép pen legk riti ku sabb pil la na ta i ban lát szik meg va -
ló sí ta ni a nyu ga ti me ta fiz i ka leg mé lyebb és leg ál -
landó bb cél ját. De sz ö ve ge i nek egy má sik vonu la -
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11 E kérdéshez lásd Paule Thévenin: „La recherche d’un monde perdu”. Antonin Artaud, Dessins et portraits. Paris, 1986  
9-55. 27, valamint Jacques Derrida: „Forcener le subjectile”, uo. 55-107. 

12 Derrida jegyzete. „Ha újból tisztázni akarjuk a különbség fogalmát, akkor vissza kell vezetnünk a nem-különbséghez és 
a teljes jelenléthez. Ez súlyos következményekkel jár minden anti-hegelianizmusnak ellenálló kísérletre nézve. Úgy tûnik, 
csak úgy tudjuk elkerülni, ha a különbséget a lét jelenlétként való meghatározottságán kívül gondoljuk el, a jelenlét és a 
távollét alternatíváján kívül, és mindazon kívül, amit ezek uralnak, ha a különbséget mint az eredet tisztaságát gondoljuk 
el, azaz mint különséget ugyanannak a véges ökonómiájában.” (RB. 17.).  

13 Jacques Derrida: „Forcener le subjectile”. i. m. 55. 
14 Jacques Derrida, Grammatológia, 107.



tá ban, ezek a leg ne hez eb bek, Ar taud me gerôsíti a 
kü lönb ség ke gyetl en (ab ban az ér te lem ben, ahogy 
ô ér tette e szót, szük sé gsze rû) tör vé nyét: ez alk a -
lom mal tudatosított és nem a me tafi zi kai 
naivitásban meg élt tör vény.” (PS. 291.). Ar taud szö -
ve ge inek ket tôssége ar ra in ti Derri dát, hogy a 
szövegek másik old al át is meg vizs gál ja, „a je len lét 
b ezá ró dá sát, amely ben be kel lett zá ródnia, hogy 
fel je lent se a differenciában lévô na iv imp li káci ót, a 
kü lönb ség ben levô naiv met a fi zi kát.” (PS. 291.). A 
be zá ródás azonb an nem a vég, hanem a „kü lönb -
ség já ték te re”, a dest rukció és a de konstru k ció köz -
öt ti különb sé gé is, a destru k ció ed dig jut el, a de -
konst ruk ció itt ját sz ó dik, és e já ték ban „a be zá ró -
dás az a kör kör ös ha tár, amelyn ek bel se jé ben a kü -
lönb ség meg ism é tlé se vég nél kül is métli ön ma gát 
(RS. 15.), ahol el gond ol hat juk „a ha lál és a já ték 
ke gyetl en ha tal mát, ame ly meg en ge di a je len létn -
ek, hogy ön ma ga szám á ra megs zü les sen, és él ve -
zet tel fe le méssze ön ma gát a rep re zen tá ci ón kere -
sz tül, amely ben ki tér ön ma ga elôl ön maga meg kü -
lön böz te té sében [diffé ran ce]”, ahol „el gon dolni a 
rep re zen tá ció be zá ró dását a trag i kus el gondo lá sát 
je lenti: nem mint a so rs rep re zent á ci ó ját, ha nem 
mint a rep rez en tá ció sor sát. Alap ta lan és ok nél kü li 
szük sége s sé gét”, ami ként ann ak el gon do lá sát is, 
„hogy mi ért végz e tes az, hogy bezáródásában a re -
p re zen tá ció foly ta tó dik” (RB. 16.), és mi ért van az, 
hogy ez a fo ly ta tó dás ke gyet le nül ör öm te li. 

 
Der ri da ist e ni szín játé ka 

 
„A fi loz ó fia volt már re gény (He gel, Sartre); 
volt már gon dol kod ás (Des cartes, He i deg -
ger); most Za rat hust ra után a fi loz ó fia ismét 
szín ház zá lett. Nem szín házról go n dol ko -
dó fi lo zó fi ává avagy je len tést e li szín házzá, 
ha nem fil o zó fiá vá, mely a sze mé lyek kel és 
a je lek kel együtt szín pad dá lett: egy egy -
sze ri, meg ismé tel he tet len ese mény elôadá -
sá vá.” 
(M. Fou ca ult: Ari ad né fo na la el szak adt) 15 

 
er ri da szín re vi szi a fi loz ó fi át. A szín az írás 
szín te re. A játék az írás já té ka, mely dissze -
mi nat ív ener g i á já val k ike z di a kl asszi kus írás 

zá rt rep re zent á ciós te re ként mû ködô köny vet. A 
könyv-szín há zat az írás szín ter é vé ala kítja: „Ez (te -
hát) nem lett lé szen könyv” (D, 7). Szín ház sem – 
csak já ték. A szín „est” já ték kettôs-köt é sét bon col -
gat ja a pap ír vá gó késs el, ele ve nen, a szín en: „Min -
den eset re év száz a dok ba tel het le fej te ni a szö ved ék 
alakosko dásának vász nát. A vász nat bu r ko ló vász -
nat. Év száza dokba, le fejte ni a vász nat. Egyútt al 
szer ve zet ként hely re ál lít a ni. Me gha tá roza t la nul új -
ra ké pez ni sa ját szö vetét min den egyes ol va sat met -
szés nyo ma, dön té se mög ött.” (D. 163.). 

Elôadás szöv e ge ket ír: „Még ak kor is, ha szö vege -
im nem kon fe renc ia-elôadáské nt ké szül nek, ott van 
ben nük a fel szó lí tás, az in ter pel lá ció, az élôbesz éd, 
amely szá mít ás ba ve szi a hely zet et, a fel tét e le zett 
cím ze tte ket, itt és most.” (MJ. 58.). 

Ki játssza a dra ma ti kus szö veg és az elôad á sszö -
veg ont o ló gi ai kü lönb sé gét, átlépi a já tékt ér és a szín -
tér kö zöt ti nyel vi ha tárt, fel leb ben ti a kettôt elvá lasz -
tó füg gönyt, lep let, vász nat, hü ment (D, 178): 

 
[ki monda ni, anél kül hogy ír nánk,] 

L’ANT RE DE MAL LAR MÉ16 
[há rom szor] 
avagy L’ „ENT RE” DE MALLA R MÉ 
avagy L’ ENT RE-DE UX” MAL LAR MÉ” 
 
Ezt úgy ír ják, ahogy ki ej tik. 
És a két alcím köz ül az elsô ak kor két pon ton füg -
gesztôdnék fel, a kö vet kezôké p pen író dó szin ta xis 
sze rint:  
 
[most ír juk le,] 

L’hy men: ENT RE Pla ton et Mal larmé 
[anélk ül, hogy ki mon da nánk] 

Hü men: Pla ton és Mall ar mé KÖ ZÖTT 
 
Szö ve get sz ö veg gel szö veg be olt – textu a li zál: „Ha 
nincs sz ö ve gen kí vüli, azért nincs, mert az álta lá -
no sí tott gra fi ka min dig már el kezdôdött, és min -
dig be ol tód ott egy me gelôzô írás ba. Jól olv as ták, 
be ol tó dott, és el hint ve itt ezt a rá játsz ást az ol tás -
ra, az át ült e tés re, az örök bér let re, szá míts a nak 
arra, hogy má sutt és késôbb majd ki sarj ad ni lát -
ják. [...] Nincs sem mi a szöveg elôtt, nincs ürügy 
[pré texte], mely ne vol na már szö veg. Ugyan így, 
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15 Gondolat-Jel, 1994. I-II. 2. 
16 MALLARMÉ ÜREGE; MALLARMÉ „KÖZÖTT-JE”; MALLARMÉ „KETTÔ KÖZÖTT”je vagy MALLARMÉ BARLANGJA, 

MALLARMÉ „TÉRKÖZE”, VÁLASZFALA, vagy KÉT „MALLARMÉ” KÖZÖTT vagy MALLARMÉ KÖZEPÉN vagy ha az 
entre-ba az entrée-t is belehalljuk, akkor MALLARMÉ BELÉPÉSE, FELLÉPÉSE ... folytathatjuk a fordítás játékát.
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abb an a pil la nat ban, am i kor meg szegôdik a se -
géd fe lü let, ami kor meg nyílik a megn yí lás és 
megmu tat koz ik a megmu tat koz ás, már volt egy 
szín tér.”(D. 316.). 

Jel e ne tet ren dez, hely ze tek et, szi tu á ci ó kat te -
remt, ki játssza az írott szó halo tt me rev sé gét és ele -
ven, din a mi kus szö veg vis zo nyo kat te remt – te at -
ra lizál. Tu da tá ban van enn ek: „Amit ír ok, úgy épül 
fel, mint egy je le net, felv o ná sa i val, rit mu saiv al, te -
res ség é vel és tér be lis é gé vel, han gok so kas á gá val.” 
(MJ. 59.). E szín já ték ban ott ta lál hat juk Pla tónt, a 
mé reg keverôt és a gyógy sze részt, Szók ra tészt a 
phar ma ke uszt és phar ma kont, ak ik egy újabb je -
le net ben a Ké pesl a pok-je le net é ben, mint a vil ág -
tör tén e lem „két na gy pénz ha mis í tó ja” je len nek 
meg, Mal lar mét a mi musjá té kost, aki „le gyezôjé -
vel” ha lál ra ne vet te ti olv a só ját, aki(t) ír, Freud ot, a 
spe kul á tort, aki mi u tán az Álom fej tés ben szín re vitte 
az írást, a Túl az öröm el ven láb jegy ze te i vel, ut ó  lagos 
be tol dá sa i val csa ládi je le net et ren dez, Nietzschét, 
aki esernyôvel, os tor ral a ke zé ben sar kan tyúz za a 

fi lo zóf i át, mik öz ben a sa ját ma ga ál tal szôtt szö veg -
hál ó ba egy re job ban be le gab a lyo dik, He i degg ert, 
aki nek ke zé re, fü lé re, ne mé re, „fél re csú szott nyak -
kendôjé re”, Van Gogh-ké szí tet te, fû zet len pa raszt -
asszony-cipôire irán yít ja a ri val dafényt, mi köz ben 
n+1 nôi hangon ad ja elô a Van Gogh ese te Mayer 
Sh a pi ro val és He id eg ger rel címû da ra bot, He gelt és 
Gen et-t, akikrôl Je an Hyppo li te és Sart re szent té 
ava tó szer tar tá sa után le ránt ja a ha lot ti lep let és 
nyelv szül te me zte len ség ük kel szem be sít, de min -
dez még nem vol na elég, ah hoz, hogy színj á ték ról 
besz él jünk, Der ri da to vább megy a szón, a sz ö veg 
tes tét is ki kez di, az írás szín terén a szav ak nem je -
len tés hor do zók, nem fak torok ha nem ak to rok, tes -
tükk el, hang zásu k kal, a szó test és a hang test kü -
lönb ségé vel játs za nak, e ját é kot nem ala pozza meg 
sem mil yen egys é ges nyelv, semm i lyen eg y sé ges 
írás, az az pa zigr á fia. Meg tör ténh et, hogy e szín já -
ték nem fel el meg a szín ház el mé let, a szín ház tu -
domá ny értelmében vett színj á ték nak, de en nek 
ellen ére is teni.
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