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Önök nek min den kép pen van már egy (vagy 
több) ilyen tes tük, és nem azért, mert ez eleve 
adott vagy ké szen áll – no ha bi zo nyos te kin -

tet ben tény le ge sen meg van –, de min den eset re 
önök elôál lí ta nak egyet a ma guk szá má ra, nem le -
het nek meg nél kü le – és ô meg vár ja ma gu kat, ez 
egy gya kor lat, egy el ke rül he tet len kí sér let, mely 
már a vál lal ko zás kez de tén be van fe jez ve, de nem 
jön lét re, hogy ha nem kez dik el meg va ló sí ta ni. És 
nem is túl sá go san meg nyug ta tó, mert ku dar cot le -
het val la ni. Vagy hát bor zon ga tó le het, eset leg ha -
lál ba ker get he ti önt. Legalább annyi ra vágy, mint 
vágy ta lan ság. Egyál ta lán nem egy fo ga lom, egy kép -
zet, ha nem in kább el já rás, el já rá sok gyûj te mé nye. 

A Szer vek nél kü li Tes tet nem ér jük so ha el, nem 
ér het jük el, de min dig út ban va gyunk fe lé, mert az 
egy ha tár vo nal. Azt kér dez zük, mi is az SznT? De 
ek kor már raj ta va gyunk: csúsz va-mász va, mint egy 
fé reg, ti peg ve, akár a va kok, vagy ôrült ként ro han -
va, mint a si va ta gi ván do rok vagy a sztyepp ék no -
mád jai. Raj ta al szunk, vir rasz tunk, vív juk har cain -
kat, ve rek szünk és ve ret te tünk, he lyün ket ke ressük, 
ahol megis mer jük so ha nem hal lott sze ren csén ket, 
bá mu la tos bu ká sain kat, amely be be ha to lunk, és 
amely be lénk ha tol, amit sze re tünk. 1947 no vem -
ber 28-án Artaud ha dat üzen a szer vek nek: Is ten -
íté let tel vé gez ni, „mert kös se nek fel, ha úgy tet szik, 
de higgyék el, nincs fö lös le ge sebb do log, mint a 
szer vek.” Ez nem csak ra di o fo ni kus, ha nem bio ló -
giai és po li ti kai kí sér let is, ki hí va ma ga el len a cen -
zú rát és az el nyo mást. Cor pus és So ci us, po li ti ka 
és kí sér let. Nem en ge dik, hogy az em ber za var ta -
la nul kí sér le tez zen.  

Az SznT már út ban van, ami kor a test nek ele ge 
lesz a szer vek bôl, és fél re akar ja ál lí ta ni, eset leg el -
ve szí te ni ôket. Min de ne set re hosszú fo lya mat ez: – 
a hi po chon der test tôl, ahol a szer vek szét van nak ron -
csol va, a rom bo lás már kész ál la pot, sem mi más 
nem tör té nik, „X kis asszony azt ál lít ja, hogy nincs 
már agya, sem ide gei, sem mel le, sem gyom ra, sem 
be lei, és már csak a szétesett test csont jai és bô re 
ma radt, sa ját sza vai val mond ta ezt”; – a pa ra noiás 
tes tig, mely ben a test egy rész rôl szün te len tá ma dá -
sok nak van ki té ve, más rész rôl fo lya ma to san meg 
is erô sí tik a kül sô ener giák („hosszú ideig élt gyo -
mor nél kül, be lek nél kül, szin te tü dô nél kül, ron -
csolt nye lô csô vel, húgy hó lyag nél kül, szét mor zsolt 
bor dák kal, né ha rész ben meget te sa ját gé gé jét, és 
így to vább, de az is te ni cso dák min dig új raal kot -
ták azt, ami szét rom lott.”); – a ski zof rén test tôl, mely 
ak tív har cot foly tat sa ját szer vei el len, még a ka ta -
tó nia árán is; az el ká bí tott tes tig, kí sér le ti ski zo: „az 
em be ri szer ve zet bot rá nyo san tö ké let len – egy száj 
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és egy vég bél nyí lás he lyett, me lyek igen könnyen 
el ro mol hat nak, miért nincs in kább egy több funk -
ciós nyí lás, mely a táp lál ko zást és a szék let ürí tést 
egyaránt szol gál ja? Be kel le ne fa laz ni az or rot és a 
szá jat, fel töl te ni a gyom rot, és egy szel lô zô ve ze téket 
fúr ni egye ne sen a tü dô be, aho gyan ezt már a legele -
jén meg kel lett vol na csi nál ni.”;1 – vé gül pe dig a 
ma zo chis ta tes tig, me lyet a fáj da lom fe lôl vizs gál va 
igen csak fél reér tünk, mert ez az SznT ese te, sza -
diz mus és szaj ha ság ál tal össze varr ja ma gát, össze -
varr ja a sze me ket, a vég bél nyí lást, a húgy csö vet, a 
mel le ket, az or rot; fel füg gesz ti ma gát, hogy megál -
lít has sa a szer vek mun kál ko dá sát, meg nyúz za ma -
gát, mint ha a szer vek a bôr höz tar toz ná nak, meg -
tö mi, el fojt ja ma gát, hogy min den jó szo ro san be 
le gyen re keszt ve.  

Miért az össze varrt, üve ges, ka ta tón, ki szí vott 
tes tek eme gyá szos se re ge, hogy ha az SznT mégis 
vi dám ság gal, eksz tá zis sal és tánc cal van te lít ve? 
Mire va lók te hát ezek a pél dák, miért kell át ha lad -
nunk raj tuk? Kiürí tett tes tek a te li tes tek he lyett. 
Mi tör tént itt tu laj don kép pen? Va jon kel lô elô vi -
gyá za tos ság gal jár tak el önök? És itt nem böl cses -
ség rôl, ha nem elô vi gyá za tos sá gról van szó, egy dózis 
be lô le, mint min den kí sér let im ma nens sza bá lya: 
be fecs ken de zett elô vi gyá za tos ság. So kan ku dar cot 
val la nak eb ben a csa tá ban. Va jon annyi ra ve szé lyes 
do log megelé gel ni azt, hogy csak a sze münk kel lá -
tunk, a tü dônk kel lé leg zünk, a szánkkal nye lünk, 
az agyunk kal gon dol ko dunk, meg a vég bél, meg a 
nye lô csô, meg a ka rok? Miért ne jár junk a fe jün -
kön, éne kel jünk az orr cim pánk kal, lás sunk a bô -
rünk kel, lé le gez zünk a gyom runk kal: egy szerû Do -
log, En ti tás, Te lí tett test, moz du lat lan Uta zás, Ano -
re xia, Bôr lá tás, Yo ga, Kris na, Lo ve, Ex pe ri men tum. 
És itt így szól a pszi cho ana lí zis: Megállj, sze rez zék 
vissza én jei ket, de er re ne künk azt kell vála szol ni, 
hogy: To vább, nincs megál lás, még min dig nem ta -
lál tuk meg Szer vek nél kü li Tes tün ket, még nem 
szed tük szét ma gun kat kel lô mér ték ben. He lyet te -
sít sük a visszaem lé ke zést a fe lej tés sel, az in terp re -
tá ciót az ex pe ri men tá ció val. Ke res sük meg az SznT-t, 
min den kép pen si ke rül jön a kí sér let, mert ez élet-
ha lál kér dé se, a fiatal ság vagy öreg ség kér dé se, szo -
mo rú ság vagy vi dám ság kér dé se. Minden játsz ma 
itt ját szó dik, min den ezen áll vagy bu kik. 

„Úr nôm, (1) kö tözz az asz tal hoz, igen szo ro san, 
tíz-ti zen öt per cig, amíg a szer szá mo kat elô ké szí -

ted; (2) az tán legalább száz os tor csa pás, majd né -
hány perc szü net; (3) az tán el kez ded a var rást, be -
var rod a fityma nyí lást, a bôrt hoz zá var rod a makk -
hoz, megaka dá lyoz va, hogy hát ra hú zód jon, majd 
hoz zá var rod a he re zacs kó kat a com bok bô ré hez. 
Össze var rod a mel le ket, de igen erô sen, négy öltés -
sel mindegyik bim bón. Össze is köt he ted ôket egy 
ga tya ma dzag gal. – És most rá tér hetsz a má so dik fá -
zis ra: (4) vá laszt hatsz: vagy a meg for dí tasz az asz -
ta lon és a meg kö tö zött ha sam ra fek tetsz, lá bai mat 
össze fog va, vagy ke mé nyen az osz lop hoz erô sít -
hetsz, csuk lói mat, lá bai mat össze kö töz ve. (5) Most 
fe ne kem re és com bom ra legalább száz os tor csa pást 
mérsz, majd (6) össze var rod a far po fái mat, a fél te -
kék tel jes fe lü le tén. Mindezt igen erô sen, dup la cér -
ná val, min den öl tést jól meg húz va. Hogy ha az asz -
ta lon fek szem, most az osz lop hoz kö tö zöl, (7) a fe -
ne ke met öt ven szer meg kor bá cso lod, (8) hogy ha 
ke mé nyebb re aka rod fog ni a tor tú rát, hogy ha lá los 
fe nye ge té sed még egy szer rám sza ba dítsd, össze -
varrt fe ne kem be gom bos tû ket szúr hatsz. (9) Most 
hoz záerô sít hetsz a szék hez és mel lei met har minc -
szor meg kor bá csol va ki sebb gom bos tû ket szúr hatsz 
be lém, hogy ha aka rod akár vö rös re is iz zít ha tod 
elôt te a lán gon, mindegyi ket, vagy csak né há nyat 
kö zü lük. A kö tés nek, mely a szék hez fe szít, igen 
erôs nek kell len nie, a csuk lók pe dig hát ra hajt va, 
hogy a mell kas kiemel ked jen. És hogy ha ége té sek -
rôl nem be szél tem, az csak azért van, mert ha ma -
ro san egy or vo si vi zit re kell men nem, és az ége tett 
se bek na gyon las san gyó gyul nak.” – Mindez nem 
fan taz ma, ha nem egy prog ram, mely jól mu tat ja a 
két né zô pont kü lönb sé gét: a pszi cho ana lí zis fan tá -
zia ké pet lát ott, ahol a kí sér let An ti-pszi choana liti -
kus meg kö ze lí té se prog ra mot. Fan tá zia kép, ér telme -
zés, mely ma ga is ér tel me zés re szo rul, és a program, 
mely a kí sér let mo tor ja. Az SznT az, ami meg ma -
rad, ami kor min den el ve szett. És amit el vesz tünk, 
az pon to san a fan taz ma, a je len té sek és szub jek ti -
vá ci ók együt te se. A pszi choana li ti kus az el len ke -
zô jét cse lek szi: min dent fan tá zia ké pek re for dít le, 
min dent a fan taz mák ap ró pén zé re vált fel, de míg 
megôr zi a ké pet, tö ké le te sen el hi báz za a va ló sá got, 
mert el ke rü li a Szer vek nél kü li Tes tet.  

Va la mi tör tén ni fog, és va la mi már most tör ténik. 
De ezt ne té vesszük össze az zal, ami az SznT-vel 
tör té nik, és az zal a mód szer rel, amely a lét re ho zá -
sát te szi le he tô vé. Mégis, az egyik a má sik ba van 

1 Wil liam Bur ro ughs: Le fe stin nu. Pa ris, Gal li mard, 1959. 146. 
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be leágyaz va. Hon nan szár ma zik az a két fá zis, me -
lyet a fen tebb idé zett le vél em le get? Miért szük sé -
ges, hogy ezt a két fá zist ilyen pon to san el kü lö nít sük, 
mi kor mind két sza kasz ban ugyanaz tör té nik, varra -
tok és os tor csa pá sok? Az egyik sza kasz az SznT el -
ké szí té sét szol gál ja, a má so dik a mû kö dés be ál lí -
tását, a ke rin gés megin dí tá sát te szi le he tô vé, és bár 
ugyan azok a tech ni kák ural ják mind két sza kaszt, 
szük ség van a megis mét lé sük re, is mé telt vég re haj -
tá suk ra. Ami biz tos az, hogy a ma zo chis ta meg te -
rem ti sa ját SznT-jét, még pe dig oly mó don, hogy ez 
a test már csak a fáj da lom vál ta ko zó in ten zi tá sú 
áram la tai nak, a fáj da lom hul lá mok nak le hes sen tere -
pe. Nem igaz, hogy a ma zo chis ta ke re si a fáj dalmat, 
de ugyanolyan ha mis azt ál lí ta ni, hogy a gyö nyört 
va la mi lyen kü lö nö sen fel for ga tó, el fer dült mó don 
ke re si. Egy SznT-t ke res, de egy olyan tes tet, me -
lyet nem tölt het ki, nem jár hat át csak a fáj da lom, 
olyan mó don és azok kal a fel té te lek kel, ame lye ket 
lét re ho zá sa kor meg ha tá roz. A fáj dal mak a ma zo -
chiz mus po pu lá ciói, fal kái, mó do za tai, ab ban a si -
va tag ban, me lyet lét re hoz és el hi tet. Ugyanígy mû -
köd nek a dro go zott test ben a hi deg hul lá mok, a vál -
to zó in ten zi tá sú hô ér ze tek. Min den faj ta SznT-vel 
kap cso lat ban fel kell ten nünk a kö vet ke zô kér dé -
se ket: (1) me lyik tí pus hoz tar to zik, ho gyan ké szült, 
mi lyen el já rá sok és esz kö zök fel hasz ná lá sá val (me -
lyek már elô re meg ha tá roz zák, hogy mi fog tör tén -
ni) (2) Mi lyen mó du sai van nak, mi tör té nik, milyen 
va riá ciók kal, mi lyen meg le pe té se ket, vá rat lan ese -
mé nye ket idéz elô az el várt tal szem ben? Rö vi den: 
min dig fennáll az ana lí zis és szin té zis egy faj ta kap -
cso la ta az SznT tí pu sa és akö zött, ami raj ta tör té -
nik: a prio ri szin té zis, mi vel az adott mód ban va la -
mi min den kép pen tör tén ni fog, de azt nem tud hat -
juk, hogy tu laj don kép pen mi lesz az; más részt vég -
te len ana lí zis, mert ami az SznT-ben lét re jön, az 
már e test lét re ho zá si fo lya ma tá nak is ré sze, me lyet 
már ma gá ban fog lal, vagy a fe lü le tén hord, de csak 
vég te len át me ne tek, megosz lá sok, mel lék ter mé kek 
árán. A kí sér le te zés na gyon ké nyes mód ja ez, hi -
szen nincs szük ség a mó du sok sta bi li tá sá nak pil -
la na tai ra, vagy a tí pu sok köz ti át csú szás ra: a ma -
zo chis ta, a dro gos tes te fo lya ma to san súr ló dik azok -
kal a ve szély for rá sok kal, me lyek, ahe lyett, hogy 
meg töl te nék, kiürí tik Szer vek Nél kü li Tes tü ket.  

Két fé le kép pen le het ku dar cot val la ni, de tu laj -
don kép pen mind két tí pus ugyanoda ve zet he tô 

vissza, ugyanazok a ve szé lyek. Elô ször az SznT lét -
re ho zá sá nak moz za na tá ban, má sod szor ab ban, 
hogy tör té nik-e va la mi vagy sem az így lét re jött test -
ben. Azt hisszük, hogy lét re hoz tunk egy jó SznT-t, 
jól vá lasz tot tuk meg a Hely színt, az Erôt, a Kol lek -
tí vát (min dig van egy tár sa ság, ak kor is, hogy ha tel -
je sen egye dül va gyunk), de meg döb be né sünk re  
még  sem tör té nik sem mi, nem ke ring sem mi, vagy 
va la mi el tor la szol min den mû kö dést. Egy ilyen pa -
ra noiás pil la nat, egy faj ta tor lasz vagy szé del gôs go -
moly szé pen ki raj zo ló dik az if jabb Bur rows Spe ed 
cí mû köny vé ben. Per be le het-e fog ni ezt a ve szé -
lyes moz za na tot, ki kell-e ûz ni a tor laszt, vagy épp 
el len ke zô leg, „sze ret ni, tisz tel ni és szol gál ni kell az 
ôrü le tet, min den fel buk ka ná sa kor”? Aka dá lyoz ni 
és aka dály ba üt köz ni; ez va jon nem az in ten zi tás 
újabb for má ja? Min den eset ben meg ha tá roz ni, hogy 
mi tör té nik, és mi nem tör té nik, mi az ami moz gat 
és aka dá lyoz. Akár csak Le win hús-kör for gá sá ban: 
va la mi a csa tor ná kon ke resz tül fo lyik, mely nek sza -
ka szait aj tók szab ják meg, aj tónál lók kal, át ha la dók -
kal.2 Aj tó nyi tók és csap da zá rók, Ma la ba rok és 
Fiera bras-k. A test már nem más, mint sze le pek, 
szi ták, zsi li pek, köz le ke dô edé nyek: mindegyik nek 
tu laj don ne ve, be né pe sí tik az SznT-t, Met ro po lis, 
me lyet os tor ral kell irá nyí ta ni. Kik né pe sí tik be, mi 
tör té nik, és mi aka dá lyoz?  

Egy SznT úgy van megal kot va, hogy csakis in -
ten zi tá sok lak hat ják, fog lal hat ják el. Csak az in ten -
zi tá sok ha lad nak és ke rin ge nek. Az SznT még nem 
szín pad, nem egy hely, de még nem is egy ta lapzat, 
me lyen tör tén ni fog va la mi. Sem egy fan taz má nak, 
sem az in terp re tá ció nak nem árul el sem mit. Az 
SznT egy sze rûen hagy ja át vo nul ni az in ten zi tá so -
kat, lét re hoz za és szét te rí ti ôket egy olyan spa ti um -
ban, mely ma ga is in ten zív, ki ter je dés nél kü li. Nem 
is tér a tér ben, csak anyag, mely ilyen-o lyan mér -
ték ben el fog lal ja a te ret – úgy, ahogy ez a lét re jövô 
in ten zi tá sok nak meg fe lel. Ô ma ga az erô tel jes, meg 
nem for mált, nem ré teg zett anyag, az in ten zív mát -
rix, az in ten zi tás = 0; de eb ben a nul lá ban nincs 
sem mi ne ga tív, hi szen nem lé tez het nek sem ne ga -
tív, sem el len té tes in ten zi tá sok. Anyag egyen lô 
ener gia. A va ló sá got a nul lá ból kiin dul va, in ten zív 
nagy ság ként lét re hoz ni. Ezért ke zel jük úgy az 
SznT-t, mint egy te li to jást, a szer ve zet ki ter je dé se 
elôt ti ál la pot ban, ami kor a szer vek nin cse nek még 
kiala kul va, a ré te gek megala ku lá sa elôtt. Egy in ten -

2 A hús kör for gá sá nak és áram la tai nak leírá sát egy ame ri kai csa lád ban lásd Kurt Le win: „L’éco lo gie psy cho lo gi qu e.” Psy co -
lo gie dy na mi que, P. U. F., 1959. 228–243. 
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zív to jás, mely ten ge lyek és vek to rok, grá dien sek 
és kü szö bök ál tal ha tá roz za meg ön ma gát, to váb -
bá az ener gia-á ram lás di na mi kus ten den ciái, egyes 
cso por to su lá sok ki ne ma ti kus át he lye zé se, mig rá -
ciók jel lem zik; és mindez füg get le nül a já ru lé kos 
for mák sze re pé tôl, mi vel itt a szer vek csakis tisz ta 
in ten zi tá sok ként je len nek meg és mû köd nek.3 A 
szerv átala kul, amint át lép egy kü szö böt, amint 
meg vál to zik egy grá diens. „A szer vek el vesz tik min -
den kon stan ci á ju kat, me lyet el he lyez ke dé sük nek 
vagy sze re pük nek kö szön het tek, (…) a vég bél nyí -
lás ki fa kad, ki nyí lik a szé ke lés hez, majd vissza zá -
ró dik, (…) a tel jes szer ve zet színt és tex tú rát vál -
toz tat – olyan al lot róp va rián sok, me lye ket a ti zed -
má sod per cek sza bá lyoz nak.4 Tant ri kus to jás.  

Vég sô so ron az SznT nagy köny ve va jon nem 
Spi no za Eti ká ja? A tu laj don sá gok az SznT tí pu sai 
vagy mû fa jai, anya gok, erôk, Null -in ten zi tá sok, 
mint pro duk tív mát ri xok. Mó dusz min den, ami át -
ha lad: hul lá mok és rez gé sek, mig rá ciók, kü szö bök 
és grá dien sek, ilyen vagy olyan test tí pus in ten zi -
tás gör béi, mát ri xai. A ma zo chis ta tes tet el gon dol -
hat juk az anyag egy jel lem vo ná sa ként vagy tí pu sa -
ként, a ben ne lét re jö vô in ten zi tá sok, fáj da lom mó -
du szok kí sé re té ben: kezd ve az össze var rás sal – 
mely az ô 0 fo ka. A bed ro go zott test a má sik jel -
lem zô anyag tí pus, sa ját sá gos in ten zi tás fo kai val 
együtt, kezd ve az ab szo lút Hi deg tôl = 0. („A dro -
go sok fo lya ma tos ret te gés ben él tek at tól, amit ôk 
Nagy Hi deg nek ne vez tek, és fe ke te ka bát juk gal -
lér ját felemel ve ök lü ket ki szá radt nya kuk hoz szo -
rí tot ták (…). Mindez csak mo zi: a dro gos nem akar 
me leg ben len ni, ha nem friss le ve gôn, a hi deg ben, 
a Nagy Fagy ban. De a hi deg nek a drog hoz ha son -
lóan kell elér nie ôt, nem kí vül rôl, az sem mit sem 
hasz nál ne ki, ha nem sa ját bel sô jé bôl kell elôáll nia, 
hogy nyu god tan hát ra dôl hes sen, olyan me rev hát -
ge rinc cel, mint egy be fa gyott hid rau li kus eme lô, 
mi köz ben anyag cse ré je az ab szo lút Nul lá ra csök -
ken…” stb.). Hogy va ló ban el kép zel he tô-e egy ilyen 
anyag, mely az összes töb bi anyag he lyett áll, az an -
nak a függ vé nye, hogy mi ként vé le ke dünk a kö vet -
ke zô kér dés rôl: lé te zik-e az összes SznT-t össze fo gó 
együt tes? Vi szont, ha az SznT már ele ve egy ha tár -
vo nal, mit mond ha tunk az összes SznT cso port já -

ról? Ez már nem az Egy és a Több kér dés kö re, ha -
nem a fú zió so ka sá gáé, mely tel jes ség gel felold ja az 
egy és a több min den szem ben ál lá sát. Az anya gi tu -
laj don sá gok for má lis so ka sá ga ez, mely ezál tal az 
anyag on to ló giai egy sé gét hoz za lét re. Egy anyag -
fo lyam má ol vad össze min den tu laj don ság és az in -
ten zi tás kü lön fé le for mái, és ez egy ben az adott 
forma in ten zi tá sai nak a kon tí nu u mát is ké pe zi, 
egyazon tí pus vagy att ri bú tum ke re té ben. Min den 
anyag kon tí nu u ma az in ten zi tás ban, min den in ten -
zi tás kon tí nu u ma is az anyag ban. Ez az SznT meg -
sza kí tat lan foly to nos sá ga. Az SznT im ma nen cia, 
im ma nens ha tár. A dro go sok, a ma zo chis ták, a ski -
zof ré nek, a sze re tôk, min den SznT le bo rul Spi noza 
elôtt. Az SznT a vágy im ma nen cia me ze je, a vágy nak 
meg fe le lô kon zisz ten cia sík, (hogy ha a vágy ra, mint 
pro duk ciós fo lya mat ra gon do lunk, anél kül, hogy 
bár mi lyen kül sô té nye zô re utal nánk, csak a hiány -
ra, mely el mé lyí ti, és a gyö nyör re, mely be töl ti. 

Min den eset ben, hogy ha a vá gyat elárul ják, kiát -
koz zák, ki té pik im ma nen cia me ze jé bôl egy pa pot 
kell a hát tér ben gya ní ta nunk, aki há rom fe jû át kát 
szór ta a vágy ra: egyik a til tó tör vény, má sik a külsô 
sza bály, har ma dik a transz cen dens ideál. Észak nak 
for dult a pap, és ezt mond ta: a Vágy hiány (ho gyan 
is le het ne, hogy ne hiá nyoz zon az, ami re vá gya ko -
zunk?) A pap vég re hajt ja az el sô ál do za tot, me lyet 
kaszt rá ció nak hív nak, és az észak min den fér fi ja és 
nô je fel so ra ko zik mö göt te, együtt kiált va: „a hiány, 
a hiány a kö zös tör vény”. Majd dél fe lé for dul va a 
vá gyat a gyö nyör rel tár sít ja. Mert hogy van nak he -
do nis ta pa pok, sôt or gi asz ti ku sak is. A vágy meg -
könnyeb bül a gyö nyör ben, és nem csak a meg szer -
zett gyö nyör né mít ja el egy pil la nat ra a vá gyat, ha -
nem már ma ga a meg szer zés is meg sza kí tá sá nak 
egy mód ja, a vágy hir te len el sü té se és a tô le va ló 
azon na li elol dó dás. A gyö nyör egy lö veg: a pap vég -
re hajt ja a má so dik ál do za tot, mely nek masz tur bá -
ció a ne ve. Majd, ke let nek for dul va, így kiállt: Az 
él ve zet le he tet len, de a le he tet len él ve zet be le van 
íród va a vágy ba. Hisz ilyen az Ideál, a ma ga le he -
tet len sé gé ben, „az élet hiány, mely él ve zés re vá -
gyik”. A pap ek kor el vég zi a har ma dik ál do za tot, 
mely nek ne ve a fan taz ma avagy az ezer egy éj sza -
ka, a száz húsz nap, amíg a ke le ti em be rek ezt éne -

3 Ajbert Dalcq: L’œuf et son dy na mis me or ga ni sa teur. Al bin Mi chel, 1941. 95.: „A for mák a ki ne ma ti kai di na miz mu sok szem -
szö gé bôl meg le he tôs eset le ges sé get mu tat nak. Hogy lét re jön-e egy nyí lás a csí rán, vagy sem, az mel lé kes. Csak a ván dor -
ló moz gás fo lya ma ta szá mít, csak tisz ta kro no lo gi kus és mennyi sé gi va riá ciók te szik, hogy egy in va gi na tio he lyett egy rés, 
re pe dés vagy egy pri mi tív vo nal je len jen meg.”  

4 Wil liam Bur ro ughs: i.m. 21.
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kel ték: Igen, mi le szünk a fan taz má i tok, ideá lo tok 
és le he tet len sé ge tek, a tie tek és a mieink egyaránt. 
A pap nem for dult nyu gat ra, tud ta, hogy azt egy 
kon zisz ten cia me zô töl ti ki, és úgy gon dol ta, hogy 
ezt az irányt Her ku les osz lo pai tor la szol ják el, se -
ho va sem ve zet, a te rü let la kat lan. Mégis ez az a 
hely, ahol a vágy meg la pult, a nyu gat volt a leg rö -
vi debb út ja a ke let nek és a töb bi új ra fel fe de zett 
vagy ki sa já tí tott irány nak. 

A pap alak já nak legújabb meg tes te sü lé se a pszi -
choana li ti kus, a ma ga há rom alap el vé vel: Öröm, 
Ha lál és Va ló ság. Az ana li ti kus két ség te le nül ki mu -
tat ta, hogy a vágy nin csen alá vet ve a sza po ro dás -
nak, de még a ge ni ta li tás nak sem. Ez volt az ô mo -
der niz mu sa. De megôriz te a lé nye get, és an nak is 
újabb mód jait ta lál ta fel, hogy mi ként ír ha tó be le 
a vágy ba a hiány ne ga tív tör vé nye, az öröm kül sô 
sza bá lya vagy a fan taz ma transz cen dens ideál ja. Ve -
gyük a ma zo chis ta be mu ta tá sát: hogy ha épp nem 
a ha lál vágy ne vet sé ges mo tí vu mát hoz za fel, ak kor 
azt fel té te le zi, hogy a ma zo chis ta, akár csak min -
den ki más, a gyö nyört ke re si, de ezt csak fáj dal -
mak és a fan taz ma ti kus megalá zá sok so rán ér he ti 
el, me lyek felada ta, hogy egy igen mély bel sô fé lel -
met csil la pít son vagy megidéz zen. Ez így pon tat -
lan: a ma zo chis ta szá má ra a fáj da lom az ár, me lyet 
meg kell fi zet nie, de nem azért hogy vé gül az öröm -
höz jus son, ha nem hogy meg ta gad ja azt az ál-kap -
cso la tot, mely a vá gyat az öröm mel egy faj ta kül sô 
mér ték alap ján kö ti össze. Az öröm nem olyan do -
log, amely csak a szen ve dés fe lé tett ki té rô vel kö -
ze lít he tô meg, ha nem olyan, me lyet a leg vég sô kig 
kés lel tet ni kell, meg sza kít va a po zi tív vágy foly to -
nos vo na lát. Van a vágy nak egy im ma nens gyö nyö -
re, mint ha ön ma gá val töl te né ki sa ját ma gát és kép -
ze teit, mely ben sem mi hiány, sem mi le he tet len nin -
csen, mely nem a vággyal mér he tô, mi vel ez oszt -
ja el az él ve zet in ten zi tá sait, és megaka dá lyoz za, 
hogy a szo ron gás, a szé gyen, a bû nös ség ér ze te át -
ha tol jon raj ta. Rö vi den fo gal maz va, a ma zo chis ta 
a szen ve dést egy szer vek nél kü li test lét re ho zá sá ra 
hasz nál ja, hogy meg te remt se a vágy kon zisz ten cia -
me ze jét. Hogy er re van nak más, két ség te le nül jobb 
mód sze rek, pro ce dú rák is, mint a ma zo chiz mus, 
az már más kér dés; elég le gyen be lát ni, hogy né -
há nyunk nak ez tû nik a legin kább meg fe le lô nek.  

Kép zel jünk el egy olyan ma zo chis tát, aki nem 
volt még ana li ti kus nál: „A PROG RAM…Éj sza ka he -

lyez zük fel a kan tá ro kat, és lánc cal erô sít sük a ke -
ze ket a legegye ne seb ben a zab lá hoz, vagy a szé les 
öv höz, amint vissza tér tünk a für dô bôl. Idô hú zás 
nél kül te gyük fel a tel jes há mot, a kan tár szá rat és 
a hü velyk szo rí tó kat, erô sít sük ez utób bia kat a hám -
hoz. A hím vesszôm le gyen egy fém tok ba zár va. Lo -
va gol juk a gyep lô hasz ná la tá val na pi két órát, nap -
pal vagy es tén ként, a gaz da kí ván sá ga sze rint. Elzá -
rás há rom vagy négy na pig, a ke zek le gye nek min -
dig jól meg kö töz ve, a gyep lô hol meg fe szít ve, hol 
kien ged ve. A gaz da so se kö ze led jen lo vá hoz os tor 
nél kül, és mér jen is min dig né hány csa pást. Hogy -
ha az ál lat tü rel met len vagy lá zon ga ni kezd, a szíja -
kat job ban meg kell fe szí te ni, a gaz da meg ra gad ja 
a kan tár szá rat és szi go rú bün te tést mér az ál lat ra.”5 
Mit is csi nál tu laj don kép pen a ma zo chis ta? Egy lo -
vat utá noz, az Equ us Ero ti cust, de nem ez a lé nye -
ges. A ló, és a gaz da-i do már sem mi kép pen sem az 
anya vagy az apa ké pei. Itt tel je sen más zaj lik, egy 
olyan ál lat tá vá lás, mely a ma zo chiz mus lé nye ge, 
az erôk kér dé se. Ezt a ma zo chis ta így mu tat ja be: 
„Az ido mí tás axió má ja – le rom bol ni az ösz tö nös erô -
ket és a köz ve tí tett erôk kel he lyet te sí te ni azo kat.” Végsô 
so ron nem is annyi ra rom bo lás ról, mint cse ré rôl és 
egy faj ta ke rin gés rôl van szón („az, ami a ló val tör -
té nik, ve lem is meges het”). A lo vat ido mít ják: ösz -
tö nös erôi he lyé be a em ber sa ját aka ra tát köz ve títi, 
mely ab ban nyil vá nul meg, hogy irá nyít ja, ki vá lo -
gat ja, do mi nál ja az ál lat sa ját erô im pul zu sait. A ma -
zo chis ta a je lek ki for dí tá sát hajt ja vég re: a ló át ru -
ház za rá köz ve tí tett ere jét, azért hogy a ma zo chis -
ta ösz tö nös erôit si ke rül jön meg sze lí dí te ni, legyôz -
ni. Két sort lá tunk: egy fe lôl a lóét (ösz tö nös de az 
ido mí tás ál tal köz ve tet té vá ló erôk), a má sik ol da -
lon pe dig a ma zo chis táét (a ló ál tal köz ve tí tett erôk, 
az em ber ösz tö nös ere je). Az egyik sor a má sik ra 
ve tül, ke rin ge ni kez de nek egy más ban: az erôk fel -
na gyí tá sa zaj lik, az in ten zi tá sok ke rin gé se. „A gaz -
da”, vagy in kább a lo vag ló ki sasszony biz to sít ja az 
erôk átala kí tá sát és a je lek át for dí tá sát. A ma zo chis -
ta te hát egy olyan szer ve zô dést ho zott lét re, mely 
egy szer re ki je lö li és meg töl ti a vágy im ma nen cia -
me ze jét, míg a ló és lo vas együtt egy szer vek nél -
kü li tes tet, azaz egy kon zisz ten cia-sí kot al kot. 
„Célok: hogy szün te le nül fi gyel jem és vár jam gesz -
tu said, pa ran csaid, és hogy ap rán ként min den el -
len sze gü lést vált son fel a ket tônk lé nyé nek tel jes 
össze ol va dá sa. (…) Eh hez pe dig az szük sé ges, hogy 

5 Ro ger Du po uy: „Du ma so chis me.” An na les mé di co-p sy cho lo gi qu es, 1929/ II. 397–405.
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már csak csiz mád ra gon dol va is, anél kül, hogy ezt 
beis mer ném, fé le lem fog jon el. Így te hát, nem a nôk 
lá bai van nak ha tás sal rám, és ha öle lé se ket pa ran -
csolsz rám, hogy ha úgy tart ja ked ved, vagy hogy -
ha érez te ted ve lem azo kat, tes ted le nyo ma tát adod 
ne kem, mint ahogy so sem volt ben ne ré szem, és 
ame lyet más mó don so ha sem kap hat nék meg.” 
A lá bak még min dig szer vek, de a csiz ma már csak 
egy in ten zi tás me zôt ha tá roz meg, mint egy le nyo -
mat, vagy az SznT egyik zó ná ja.  

Ha son ló kép pen, vagy ta lán tel je sen más mi lyen 
mó don, hi bás le het, hogy ha az ud va ri sze rel met a 
hiány tör vé nyé nek egy mó do za ta ként vagy a transz -
cen dens ideál fe lôl kö ze lít jük meg. A kül sô gyö -
nyör rôl va ló le mon dás, vagy an nak kés lel te té se, 
eset leg a vég te le nig ki nyújt va, a meg hó dí tott ság egy 
ál la po tá ról ta nús ko dik, mely ben a vágy sem mit sem 
hiá nyol, ön ma gá val te lik ki, és felépí ti sa ját im ma -
nen cia me ze jét. A gyö nyör for rá sa egy egyén vagy 
té ma irán ti von zó dás, mely az egye dü li mód ja an -
nak, hogy ma gun kat „vissza sze rez zük” a vágy itt 
el kez dô dô fo lya má ban. Min den öröm, még a leg -
mes ter sé ge sebb is, re ter ri to ri zá ci ó ként mû kö dik. 
De egyál ta lán szük sé ges-e ma gun kat vissza sze rezni? 
Az ud va ri sze re lem nem ked ve li az ént, sem az égi 
vagy val lá sos sze re lem egész uni ver zu mát. Egy szer -
vek nél kü li test jön lét re, itt, ahol az in ten zi tá sok 
el vo nul nak, és olyan te ret idéz nek elô, mely ben 
nem vá lik kü lön az én és a má sik, és nem egy ma -
ga sabb ál ta lá nos ság vagy egy na gyobb ki ter je dés 
ne vé ben, ha nem olyan egye di sé gek te kin te té ben, 
me lye ket már nem tu dunk va la ki sa ját ja ként meg -
ha tá roz ni, olyan iden ti tá sok, me lyek már nem ne -
vez he tôk ex ten zív nek. Az im ma nen cia me zô nem a 
ben sôm ré sze, de ugyanak kor nem is egy kül sô én -
bôl, vagy nem -én bôl szár ma zik. Olyan va la mi, amit 
legin kább az ab szo lút Kí vü li nek ne vez he tünk, mely 
nem is me ri az Ént, mert a kül sô és bel sô egyaránt 
ugyanan nak az im ma nen ciá nak a ré sze, mely ben 
ki for má lód nak. Az ud va ri sze re lem „gyö nyö re”, a 
szí vek cse ré je, a lo va gi pró ba, avagy a „ro ham”: 
min dent sza bad, ami nem a vá gyon kí vü li, vagy 
sík já hoz ké pest nem transz cen dens, de nem is tar -

to zik az egyé nek bel sô vi lá gá hoz. A legfi no mabb 
öle lés is le het annyi ra erôs, mint egy or gaz mus; az 
or gaz mus nem több ugyanis egy tény nél, mely 
ráadá sul meg le he tô sen to la ko dó a vágy hoz vi szo -
nyít va, és sa ját jus sát kö ve te li. Min den megen ge -
dett: ami szá mít egye dül az, hogy az öröm a vágy 
fluxu sa le gyen, Im ma nen cia, nem pe dig egy olyan 
cse lek vés, mely meg sza kít ja a vá gyat, vagy a há rom 
fan tom egyi ké tôl te szi füg gô vé azt: a bel sô hiány -
tól, egy ma ga sabb transz cen den ciá tól vagy a meg -
té vesz tô kül sô sé gek tôl.6 Hogy ha a vágy nak nem 
cél ja a gyö nyör, ez nem egy le küzd he tet len hiány 
kielé gí té sé re tör té nik, ha nem épp el len ke zô leg, an -
nak po zi tív jel le ge miatt, te hát egy kon zisz ten cia -
sík ér de ké ben, me lyet ki raj zol.  

Kr. 982 és 984 kö zött a kí nai taois ta ta nul má -
nyok nagy ja pán for dí tás kö te te ké szült el. Ezek ben 
tet ten ér het jük a nôi és fér fi ener giák in ten zi tás fo -
lya má nak lét re jöt tét, egy olyan kör fo lya ma tét, 
mely ben a nô játssza az ösz tö nös vagy ve le szü le -
tett (Yin) sze re pet, me lyet a fér fi ki sa já tít, vagy át -
su gár zik a fér fi ra, úgy hogy, ezek nek az át köz ve tí -
tett erôk nek kö szön he tôen, a fér fi ener giái még in -
kább ösz tön sze rû nek tûn nek fel: íme az erôk felerô -
sí té se.7 En nek a ke rin gés nek és meg sok szo ro zás nak 
a fel té te le, hogy a fér fi nak ne le gyen mag öm lé se. 
Nem ar ról van szó te hát, hogy bel sô hiány nak is -
mer jük el a vá gyat, sem pe dig ar ról, hogy a kielé -
gü lést kés lel tet ve egy ex te ri o ri zál ha tó több let ér té -
ket hoz zunk lét re, ha nem az a cél, hogy egy szervek 
nél kü li test jöj jön lét re, a Tao, egy olyan im ma nen -
cia me zô, mely ben a vágy sem mit sem hiá nyol, és 
ezért nem is szo rul sem mi lyen kül sô vagy transz -
cen dens fel té tel re. Az is igaz, hogy az egé szet a sza -
po ro dás cél el vû sé ge fe lôl is ol vas hat juk (mint a leg -
meg fe le lôbb pil la nat ban tör té nô eja ku lá ció tech ni -
ká ja), és a per sze a kon fu ci a ni sta fi lo zófia ezt is 
teszi. De ez a vágy ke ze lés nek csak egyik ol da lá ra 
igaz, ar ra az ol dal ra, me lyet a ré te gek, or ga niz -
musok, az Ál lam, a csa lád, stb. fe le mu tat. Ugyanez 
nem igaz vi szont a Tao má sik ol da la te kin te té ben, 
mely a ré te gek el mo sá sát szor gal maz za, és a vágy -
nak egy sa ját kon zisz ten cia me zôt ha tá rol el. A Tao 

6 Az ud va ri sze re lem rôl és ra di ká lis im ma nen ciá já ról, mely ki zár ja úgy a val lá sos transz cen den ciát, mint a kül sôd le ges he -
do niz must, lásd Ré ne Nel li: L’éro ti que des tro u ba do urs. 10–18, kü lö nös kép pen I, 267, 316, 358, 370; I, 47, 53, 75. és I, 
128: „a lo va gi és ud va ri sze re lem kö zött az egyik leg na gyobb kü lönb ség az, hogy a lo va gok nál min dig olyan ér ték je le nik 
meg a sze re lem re va ló ér de mes ség in dok lá sa ként, mely kí vül áll ma gán a sze rel men”, míg az ud var rend sze ré ben ez az in -
dok lás bel sô vé vá lik, a har ci eré nyek he lyé be egy faj ta „ér zel mi he roiz mus” lép, mely a há bo rús gé pe zet egy mu tá ció ja.  

7 Robert Hans van Gu lik: La vie se xu el le dans la Chi ne an cien ne. Pa ris, Gal li mard, 1971. Je an Fran co is Lyo tard kom men tár -
ja in.: Éco no mie li bi di na le. Pa ris, Ed. de Mi nu it, 1975. 241–251. 
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ma zo chis ta? Az ud va ri em ber taois ta? En nek a kér -
dés fel te vés nek nincs sem mi ér tel me. Az im ma nen -
cia me zôt vagy kon zisz ten cia sí kot meg kell épí te ni; 
emel lett vi szont na gyon kü lön fé le tár sa dal mi for -
má ciók ban, kü lön fé le szer ve zô dé sek ben fog lal ha -
tunk he lyet, vagy le he tünk per ver zek, mû vé sziek, 
tu do má nyo sak, misz ti ku sak, po li ti ku sak, de mind -
ezek nem ugyanolyan tí pu sú szer vek nél kü li tes tet 
hoz nak lét re. Da rab ról da rab ra kell megépí te ni, oda 
kell fi gyel ni a hely re, a fel té te lek re, a tech ni kák ra, 
egyik nem cse rél he tô fel a má sik kal. A kér dés in -
kább an nak a megér zé se, hogy a ré szek tud nak-e 
egy más hoz kap cso lód ni, és ha igen, mi lyen áron. 
Az ugyanis két ség te len, hogy van nak fé lel me tes ke -
resz te zé sek. A kon zisz ten cia me zô az összes SZnT 
együt te se, tisz ta im ma nan cia, mely bôl egy rész le -
het kí nai, egy má sik ame ri kai, kö zép ko ri, pi ti-per -
verz, de mindez egy ál ta lá nos de ter ri to ri zá ció fo -
lya ma tá ban, mely ben min den ki úgy igyek szik, 
ahogy tud, azt tesz, amit le het, egy íz lés alap ján, 
me lyet egy Én bôl si ke rült ma gá nak ki sza kí ta ni, egy 
olyan po li ti ka alap ján, me lyet ilyen vagy olyan szer -
ve zô dés bôl po rol tunk le és olyan pro ce dú ra alap -
ján, me lyet sa ját ere de té bôl ve ze tett le.  

Meg kü lön böz te tünk: (1) olyan SznT-ket, me -
lyek tí pu suk, mû fa juk, alap tu laj don sá guk te kin te -
té ben tér nek el egy más tól, pél dául a dro gos SznT 
Hi deg ér ze te, a ma zo chis ta SznT Fáj da lom ér ze te, 
mindegyik sa ját 0 fo kán, mely a pro duk ció alap el -
ve (a re mis sio), (2) az, ami min den SzT-vel tör té -
nik, azaz a mó du sok, a lét re jö vô in ten zi tá sok, hul -
lá mok és vib rá ciók, me lyek át ha lad nak raj ta (a lati -
tu do); (3) az összes SznT eset le ges együt te se, a kon -
zisz ten cia me zô (az Om ni tu do, me lyet né ha csak 
SznT-nek ne ve zünk). – Te hát a kér dés össze tett; 
nem csak az, ho gyan hoz zunk lét re SznT-t, vagy ho -
gyan hív juk élet re a meg fe le lô in ten zi tá so kat, me -
lyek nél kül üres ma rad na – ez nem pon to san 
ugyan az a kér dés. De to váb bá: ho gyan ér jük el a 
kon zisz ten cia sí kot? Ho gyan varr juk össze, ho gyan 
fa gyasszuk össze, ho gyan egye sít sük az összes 
SznT-t? Hogy ha ez egyál ta lán le het sé ges, ak kor csak 
úgy jö het lét re, ha egye sít jük az összes SznT min -
den in ten zi tá sát, min den in ten zív foly to nos ság kon -
ti nu u mát hoz va lét re. Nem kel le nek va jon szer ve -
ze tek egy SznT megal ko tá sá hoz, nem kell egy nagy 

abszt rakt Gé pe zet, hogy a kon zisz ten cia me zôt meg -
te remt sük? Ba te son fenn sí kok nak ne ve zi a foly to -
nos in ten zi tás te rü le teit, me lyek olyan mó don van -
nak megal kot va, hogy egy kül sô vég zô dés ne tud -
ja meg sza kí ta ni ôket, to váb bá, hogy ne irá nyul ja -
nak egy csúcs pont fe lé: ilyen pél dául a Ba li szi ge te ki 
tár sa da lom né hány sze xuá lis és ag resszív szo ká sa. 
Egy fenn sík az im ma nen cia egy da rab ja. Min den 
SznT fenn sí kok ból, pla tók ból épül fel. Min den 
SznT, ugyanak kor, ma ga is egy pla tó, mely az im -
ma nen cia sík töb bi pla tó já val kom mu ni kál. Az SznT 
az át me net egy össze te vô je.  

A Hé li o ga ba le és a Ta hu ma tas egy új raol va sá sa: 
Mert Hé li o ga ba le Spi no za, Spi no za az új ra élesz tett 
Hé li o ga ba le. És a Ta hu ma rák a kí sér let, a pe y otl. 
Spi no zá nak, Hé li o ga ba le- nak és a kí sér let nek 
ugyanaz a szer ke ze te: az anar chia és az egy ség egy 
és ugyanaz a do log, nem csak az Egy egy sé ge, ha -
nem egy sok kal fur csább egy ség is, me lyet csak egy 
so ka ság ról mond ha tunk el.8 Ezt mu tat ja ki Artaud 
két köny ve: a fú zió mul ti pli ci tá sát, a fú ziót, mint a 
vég te len nul la le he tô sé gét, mely kon zisz ten cia me -
zô, Anyag is te nek nél kül, el vek, erôk, esszen ciák, 
szubsz tan ciák, ele mek, át he lye zés, elôál lí tás, a lét -
mó dok, mint lét re jö vô in ten zi tá sok, vib rá ciók, fu -
val la tok. Szá mok. És vé gül an nak a ne héz sé ge, hogy 
elér jük a meg ko ro ná zott Anar chia ezen vi lá gát, 
hogy ha a szer vek nél ma ra dunk, „a máj a bôrt meg -
sár gít ja, az agy vér baj jal fer tô zô dik, a be lek bûzt 
bo csá ta nak ki”, hogy ha a szer ve zet be zár va ma ra -
dunk, vagy egy olyan ré teg ben, amely gá tol ja a 
fluxust és hoz zá lán col it te ni vi lá gunk hoz.  

Szé pen las san rá jö vünk, hogy az SznT egyál ta -
lán nem a szer vek el len té te. El len sé gei nem a szer -
vek. El len sé ge a szer ve zet, mint olyan. Az SznT 
nem a szer vek kel, ha nem a szer vek olyan szer ve -
zô dé sé vel áll harc ban, me lyet or ga niz mus nak ne -
ve zünk. Az igaz, ugyan, hogy Artaud a szer vek el -
len lá zad fel, de va ló já ban a szer ve ze tet kár hoz tat -
ja: A test az test. Egye dül van. Nincs szük sé ge szer vek -
re. A test so sem le het szer ve zet. A szer ve ze tek a test 
el len sé gei. Az SznT nem mond el lent a szer vek nek, 
ha nem „va ló di szer vei” ré vén, me lye ket meg kell 
fab ri kál ni, he lyük re kell rak ni, el lent mond a szer -
ve zet nek, az or ga niz mus szer ves szer ve zô dé sé nek. 
Az Is ten íté le te, az is te ni íté let rend sze re, a teo ló gia, 

8 Antonin Artaud: Hé li o ga ba le. Oeuv res comp lè tes. VI I. Pa ris, Gal li mard, 1967. 50–51. Igaz ugyan, hogy Artaud az Egy és a 
sok fé le dia lek ti kus egy sé gét is be mu tat ja, mely az Egy re vissza ve zet ve meg szün te ti a So kat. Egy faj ta he ge li je len sé get fab -
ri kál Hé li o ga ba le- ból. De ez csak egy szó for du lat, mert a so ka ság már a kez det ben túl ha lad min den el len té te zést, és meg -
szün te ti a dia lek ti kus moz gást. 
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pon to san An nak a mû ve le teit je lö lik, aki egy szer -
ve ze tet hoz lét re, a szer vek olyan rend sze rét, me -
lyet or ga niz mus nak ne ve zünk, mert nem tud ja el -
vi sel ni az SznT-t, mert ül dö zô be ve szi, ki be le zi, 
hogy elé be ke rül hes sen. A szer ve zet már ma ga az 
Is ten íté le te, mely bôl az or vo sok hasz not haj ta nak, 
és ha tal mu kat me rí tik be lô le. A szer ve zet egyál ta -
lán nem test, nem SznT, ha nem az SznT-nek csak 
egy ré te ge, azaz a fel gyü lem lés egy je len sé ge, koa -
gu lá ció, üle pe dés, mely for má kat, funk ció kat, kö -
te lé ke ket, do mi náns és hie rar chi kus szer ve zô dé se -
ket, szer ve zett transz cen den ciá kat hoz lét re, hogy 
sa ját hasz ná ra for dít sa. A ré te gek a kap csok a csi -
pe szek. „Kös se nek fel ha úgy tart ja ked vük”. So ha 
nem szû nünk ré te gek be ren de zôd ni. De va jon ki 
ez a mi, mely más, mint az én, mi vel a szub jek tum, 
akár csak a szer ve zet, egy ré teg hez tar to zik és at tól 
függ. És azon nal vá la szo lunk: az SznT az, ô ma ga, 
a je ges va ló ság, me lyen le ra kó dá sok, üle dé kek, koa -
gu lá ciók, be ra ká sok, le haj lá sok kép zôd nek és szer -
ve ze tet hoz nak lét re – egy je len tést és egy alanyt. 
Raj ta mé re tik meg az is te ni íté let, és ô az aki el szen -
ve di. A fe lü le tén kez de mé nyez nek a szer vek olyan 
kom po zí ciós vi szo nyo kat, me lyek a szer ve zet hez 
ve zet nek. Az SznT fel kiált: szer ve zet let tem! jog ta -
la nul ket té tûr tek! el ra bol ták a tes te met! Az Is ten 
íté le te meg ra gad ja im ma nen ciá já nál fog va, és szer -
vet csi nál ne ki, je len tést ad, alannyá te szi. Ô a ré -
teg zett. Na gyon he lyes, hogy két pó lus kö zött osz -
cil lál, a ré teg zô dés fe lü le tei kö zött, me lyek be tö rik, 
és alá vet ma gát az íté let nek, el te rül egy kon zisz ten -
cia me zôn és meg nyí lik a kí sér le te zés szá má ra. 
Hogy ha azt mond juk, hogy az SznT egy ha tár, me -
lyet min dig meg kí sér tünk elér ni, az azért van, mert 
mindegyik ré teg mö gött ott van egy má sik, mely 
ma ga is egy har ma dik ba van be fog va. Mert sok ré -
teg re van szük ség, és nem csak a szer ve zet ré te gei -
re, hogy az is te ni íté let meg va ló sít ha tó le gyen. Fo -
lya ma tos ha di ál la pot áll fenn a kon zisz ten cia me zô, 
mely fel sza ba dít ja az SznT-t, át ha tol raj ta és ki bont -
ja min den ré te gét, va la mint a ré teg zô dés fe lü le tei 
kö zött, me lyek blok kol ják és meg tö rik az SznT-t.  

Ves sünk egy pil lan tást a ve lünk kap cso lat ba lépô 
há rom leg fon to sabb ré teg re, azok ra, me lyek a leg -
köz vet le nebb mó don köt nek meg min ket: a szer -
ve zet re, a je len tés re és a szub jek ti vá ci ó ra. A szer -
ve zet fel szí ne, a je len tés és az ér tel me zés szem szö -
ge és a szub jek ti vá ció, az alannyá vá lás moz za na -
ta. Ren de zôd ni fogsz, szer ve zet le szel, ar ti ku lál ni 
fo god tes te det – mert, ha nem, rom lott gazem ber 
vagy. Je lö lô le szel és je lölt, ér tel me zô és ér tel me -

zett – mert egyéb ként nem le szel más, mint egy de -
viáns. Alany le szel és ek ként rög zülsz is, egy ki je -
len tés ala nyá vá zsu go ro dó ki je len tô ala nya – mert, 
ha nem csak egy csa var gó le szel. A ré te gek együt -
te sé vel szem ben az SznT a de zar ti ku lá ci ót (vagy az 
n szá mú ar ti ku lá ciót) hang sú lyoz za, mint a kon -
zisz ten cia me zô tu laj don sá gát, a kí sér le te zést, mint 
a me zôn vég zett mû ve le tet (nem je lö lô, ti los az ér -
tel me zés!), a no ma diz must, mint moz gást (akár egy 
hely ben is, mo co rogj, so se hagy juk ab ba a moz -
gást, mely hely vál toz ta tás nél kü li uta zás, de szub -
jek ti vá ció). Mit je lent het de zar ti ku lál ni, meg szün -
tet ni a szer ve zet ben va ló lé te zést? Ho gyan ha tá roz -
zuk meg, mely pon to kon egy sze rû, mi az amit nap 
mint nap meg cse lek szünk? Mi a kel lô elô vi gyá za -
tos ság szint je, az egyes ada gok, és hol a túlada go -
lás ha tá ra? Nem ron tunk rá ka la páccsal, ha nem na -
gyon fi nom szi ké vel fo gunk el jár ni. Fel fe dez zük az 
ön meg sem mi sí tést, me lyet nem sza bad a ha lál lük -
te té sé vel össze té vesz te ni. A szer ve zet szét sze dé se 
so sem je len tett ön gyil kos sá got, ha nem a szer ve zet 
meg nyi tá sát: olyan kap cso ló dá si pon tok fe lé, me -
lyek egy faj ta be ren dez ke dés hez ve zet nek; ke rin gé -
sek, össze ta lál ko zá sok, szin tek és kü szö bök fe lé; 
kü lön bö zô át já rók és az in ten zi tás elosz tói fe lé, ter -
ri tó riu mok és de ter ri to ri a li zá ci ók fe lé, me lye ket egy 
föl mé rô mód sze rei vel tér ké pez he tünk fel. A szer -
ve zet szét sze re lé se sem mi vel sem ne he zebb feladat, 
mint a töb bi ré teg le bon tá sa: a je len té sé és a szub -
jek ti vá ci ó é. A je len tés az el mét ugyanúgy ra gasztja 
össze, mint a szer ve zet a tes tet és nem is könnyebb 
el bon ta ni sem. És ami az alanyt il le ti, ho gyan sza -
ba dul junk meg a szub jek ti vá ció tá masz pont jai tól, 
me lyek fog va tar ta nak, és egy do mi náns rea li tás ba 
ágyaz nak min ket? Tép jük ki a tu da tot az ala nyi ság -
ból, hogy a fel fe de zés egy ha té kony esz kö zét ké -
szít jük el be lô le, sza kít suk ki a tu dat ta lant a je lentés 
és ér tel me zés bék lyói kö zül, hogy egy ér dem le ges 
ered mény re jus sunk – mind ket tô olyan feladat, 
mely sem könnyebb sem ne he zebb, mint a test és 
a szer ve zet kü lön vá lasz tá sa. Mind há rom vál lal ko -
zás kö zös ele me az elô vi gyá za tos ság kell, hogy le -
gyen, és hogy ha a szer ve zet szét sze dé se köz ben a 
ha lált sú rol juk, ak kor egy ben a ha mi sat, az il lú ziót, 
a hal lu ci ná ciót, a pszi chi kai ha lált is sú rol ni fog -
juk, ami kor a je len tés tôl és a szub jek ti vá ci ó tól pró -
bá lunk meg sza ba dul ni. Artaud min den sza vát gon -
do san meg fon tol ja és mér le ge li: a tu dat „tisz tá ban 
van az zal, mi a jó ne ki, és mi nem ér egy fa bat kát 
sem, te hát, hogy me lyek azok az ér zel mek és gon -
do la tok, me lye ket ve szély nél kül és ha szon nal hoz 
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lét re, és me lyek a vég ze te sek sza bad sá gá nak gya -
kor lá sa szem pont já ból. Pon to san tud ja med dig ér 
el lé nye, és azt is, hol nem járt még, ho va nem is 
me het el, anél kül, hogy az ir rea li tás ba, az il lu zó ri -
kus ba, a meg nem csi nált ba, az elô nem ké szí tett -
be tor kol la na…Olyan sík, aho va a nor má lis tu dat 
nem ér el, de aho va Ci gu ri el visz min ket, és amely 
min den köl té szet misz té riu ma. De egy má so dik sík 
is la ko zik min den em be ri lény ben, mely ho má lyos, 
alak ta lan, aho va a tu dat nem ha tolt be, de amely 
kö rülöle li, mint egy ki vi lá gí tat lan meg hosszab bí -
tás vagy fe nye ge tés, ame lyik ép pen fennáll. És 
amely a ma ga so rán ugyan csak iz ga tó ér ze te ket, 
per cep ció kat bo csát ki. Ezek a sze mér met len fan -
taz mák, me lyek a be teg tu da tot be fo lyá sol ják. Ne -
kem is vol tak ilyen ha mis ér ze teim, ha mis per cep -
ciók, me lyek ben hit tem.”9 

A szer ve zet bôl mégis hagy ni kell mag nak va la -
mennyit, hogy min den haj nal ban új raala kul has -
son. A je len tés és ér tel me zés mor zsáit is meg kell 
ôriz ni, hogy ha csak azért is, hogy a sa ját rend sze -
ré vel szem be sít sük, ami kor a kö rül mé nyek úgy kí -
ván ják, ami kor a dol gok, az egyé nek, vagy ma ga a 
hely zet er re kö te lez. És a szub jek ti vi tás kis adag -
jait is te gyük fél re, hogy a do mi náns va ló ság ki hí -
vá sai ra vá la szol ni tud junk. Csak mí mel jük a ré te -
ge ket, ha kell. Nem ér het jük el az SznT-t és kon -
zisz ten cia me ze jét, hogy ha megad juk ma gun kat a 
vad ság nak. Ezért ta lál juk ma gun kat szem be, rögtön 
az ele jén, a gyá szos és kiürült tes tek pa ra do xo nával: 
a szer veik tôl fosz tot ták meg ôket, ahe lyett, hogy nyu -
 god tan és mód sze re sen meg ke res ték vol na azo kat 
a pon to kat, ahol a szer vek együt tes or ga niz mu sát, 
a szer ve ze tet tud ták vol na szét szed ni. Az SznT létre -
ho zá sát több pon ton is el tud ták vé te ni, vagy nem 
is jött lét re egyál ta lán, vagy, ha si ke rült is töb bé-
ke vés bé megal kot ni, még sem tör tént sem mi raj ta, 
az in ten zi tá sok nem ke ring tek vagy megakad tak 
va la hol. Mindez amiatt van, mert az SznT fo lya ma -
to san le beg az ôt ré teg zô fe lü le tek és a fel sza ba dító 
sí kok kö zött. Ha túl erô sza kos moz du lat tal kí sé rel -
jük meg fel sza ba dí ta ni, hogy ha kel lô elô vi gyá za -
tos ság nél kül ugor juk át a ré te ge ket, ön ma gun kat 
pusz tít juk el, be le ful la dunk egy fe ke te anyag ba, 
vagy akár egy ka taszt ró fát is elôidéz he tünk, ahe -
lyett, hogy a sí kot meg raj zol nánk. A leg rosszabb 
nem az, hogy ré teg zet tek ma ra dunk – vagy a szer -
ve zet, a je len tés, a szub jek tum fog lyai –, ha nem, 

hogy egy ön gyil kos vagy ôrült ki ro ha nás sal fel ka -
var juk a ré te ge ket, me lyek így be te met nek és sú -
lyo sab bak le szünk, mint va la ha. Íme te hát a he lyes 
el já rás: he lyez ked jünk el egyik ré te gen, kí sér le tez -
zünk az ál ta la fel kí nált le he tô sé gek kel, ke res sük 
meg a meg fe le lô he lyet a ké sôb bi moz gá sok hoz, 
de ter ri to ri a li zá ci ó hoz, tér ké pez zük fel a le het sé ges 
me ne kü lé si út vo na la kat, pró bál juk is ki ôket, el -
lenôriz zük a fluxu sok ta lál ko zá si pont jait itt-ott, 
in dít suk el szeg mens rôl szeg mens re az in ten zi tás 
adag jait, így sze rez ve meg las sacs kán egy re több 
föld da ra bot. Ez a ré te ge ken vég zett igen ala pos és 
las sú mû ve let, mely nek so rán sza bad dá tesszük a 
me ne kü lé si uta kat, fut tat juk és ke rin get jük a fluxus 
adag jait, hogy lét re hoz zuk az SznT-hez szük sé ges 
in ten zi tá sok foly to nos sá gát. Össze kap csol ni, ke -
resz tez ni, to vább ha lad ni: mind egy „dia gramm”, a 
je len té ses és szub jek tív prog ra mok el len. Egy szo -
ciá lis szer ve zô dés ben va gyunk; néz zük te hát meg, 
ho gyan ré teg zô dik szá munk ra, ben nünk, azon a 
he lyen, ahol mi va gyunk; szed jük szét a ré te ge ket, 
me lyek a ma gunk rög zí té si he lyé nél mé lyeb ben 
van nak; hoz zuk fi nom rin gás ba a rend szert, ûz zük 
a kon zisz ten cia me zô szé lé re. Csak itt mu tat ko zik 
meg iga zi va ló já ban, mint a vá gyak há ló za ta, fluxu -
sok csok ra, in ten zi tá sok kon tí nu u ma. Megépí tettük 
sa ját kis gé pün ket, mely ké szen áll ar ra, hogy esetle -
ge sen más kol lek tív gé pek re te le ped jen. Castaneda 
leír egy hosszú kí sér let sort (nemigen szá mít, hogy 
egy pe y otl- ról, vagy bár mi más ról van-e szó): 
egyelô re azt fi gyel jük csak meg, ahogy az in dián 
igyek szik meg ta lál ni a meg fe le lô he lyet – ez már 
ma gá ban ne héz feladat –, majd pe dig a „szár nya -
kat” ke re si meg, ezután las san le mond az ér tel me -
zés rôl, fluxus ról fluxus ra, szeg mens rôl szeg mensre 
megépí ti a kí sér le te zés vo na lait, ál lat tá vá lik, mole -
ku lák ká esik szét, stb. Mert az SznT mindezt jelenti, 
fel tét le nül egy Hely, min den kép pen egy Sík, min -
den  kép pen egy Kol lek tí va (egy be fog lal va ele me ket, 
dol go kat, nö vé nye ket, ál la to kat, esz kö zöket, em -
be re ket, erô ket és mindezek frag men tu mait), mert 
nincs olyan, hogy „az én” szer vek nél kü li tes tem, 
ha nem „én” va gyok raj ta, ami ma radt be lôlem, vál -
to zat lan és alak vál toz ta tó, ami át lé pi a kü szö böt. 

Ca sta ne da köny vei nek lap jain, el jut ha tunk egy 
olyan pont ra, ami kor az ol va só ké tel ked ni kezd egy 
in dián Don Ju an lé te zé sé ben, és még sok más do -
log ban is. De en nek nincs sem mi je len tô sé ge. 

9 Antonin Artaud: Les Ta ra hu ma ras Oeuv res comp lè tes. IX. Pa ris, Gal li mard, 1971. 34–35.
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Hogy ha eze ket a köny ve ket in kább a szink re tiz -
mus, mint az et no gráfia szel le me hat ja át, an nál 
jobb: in kább egy kí sér let pro to koll ja, mint hi te les 
be szá mo ló az ini ciá ció ról. Néz zük mit ír a ne gye -
dik könyv, az Hi sto i res de po u vo ir [A ha ta lom 
története] a „To nal” és „Na gu al” fo gal mak meg kü -
lön böz te té sé rôl. A to nal nak, úgy tû nik, egye net len 
ki ter je dé se van: ô az or ga niz mus, és min den ami 
szer ve zett és szer ve zô; de ugyanak kor ô a szi gnifi -
kan cia, min den ami je len tés sel bír és je len tést hoz 
lét re, min den ami az ér tel me zés, a ma gya rá zat pré -
dá ja le het, min den ami meg je gyez he tô, va la mi más 
alak já hoz ha son lít ha tó; vé gül pe dig ô az Én [Moi], 
az alany, az egyén, az egyé ni, a szo ciá lis vagy his -
to ri kus, és a mind ezek nek meg fe le lô ér zel mek. Rö -
vi den a to nal min den, be leért ve Is tent és az Is ten 
íté le tét is, mi vel ô „hoz za azo kat a tör vé nye ket, me -
lyek se gít sé gé vel szi dal maz ni tud ja a vi lá got, azaz, 
mond hat nánk, meg te rem ti a vi lá got.” És mindezek 
el le né re a to nal mégis csak egy szi get. Mi vel a nagual 
ma ga is min den. És ugyanaz a min den, az zal a ki -
té tel lel, hogy a szer vek nél kü li test a szer ve zet he -
lyé be lép, a kí sér let he lyet te sít min den ér tel me zést, 
mert nin csen már szük ség rá. Az in ten zi tás fluxu -
sai, ezek fo lya mai, rost jai, kon tí nu u mai és ha tá saik 
ke resz te zô dé sei, a szél, egy fi nom szeg men tá ció, a 
mik ro-per cep ciók az alany vi lá gát fel vál tot ták. 
A lét re jö vés, ál lat tá, mo le ku lá vá vá lás he lyet te sí ti a 
tör té nel met, le gyen az egyé ni vagy ál ta lá nos. Vég -
té re is a to nal még sem annyi ra egye net len: ma gá -
ban fog lal ja a ré te gek összes sé gét, és min dent, ami 
a ré te gek hez vo nat koz tat ha tó, a szer ve zet szer ve -
zô dé sét, a je löl he tô ér tel me zé seit és ma gya rá za tait. 
A nagual, ez zel szem ben szét sze di a ré te ge ket. Így 
ez már nem le het mû kö dô szer ve zet, csak egy SznT, 
amely itt fel buk kan. Ezek már nem ma gya rá zat ra 
vá ró tet tek, ál mok és fan taz mák, me lye ket ér tel -
mez ni kell, a gye rek kor em lé kei, sza vak, me lyek -
nek ér tel met kell ad ni, ha nem csak szí nek és han -
gok, kép zôdmé nyek és in ten zi tá sok, (és hogy ha 
ku tyá vá vál to zol, ne kér dezd meg, hogy a ku tya, 
amellyel ját szol, ép pen álom vagy va ló ság, hogy ha 
az a te „kur va anyád”, vagy va la mi még cif rább). Ez 
már nem egy Én, amely érez, cse lek szik és vissza -
em lé ke zik, ha nem egy csil lo gó köd, sár ga és gô zöl -
gô, mely nek af fek tu sai van nak és se bes sé ge ket, 
moz gá so kat ta pasz tal. De ami a leg fon to sabb az, 
hogy ne egyet len csa pás sal te rít sük le a to nalt. Las -
sacs kán kell csök ken te ni, kor lá tok kö zé szo rí ta ni, 
szû kí te ni, ki tisz tít gat ni azt, meg ke res ve az ar ra 
meg fe le lô pil la na to kat. Meg kell ôriz ni va la mennyit 

be lô le, ah hoz, hogy túlél jük a nagual ro ha mát. Mert 
a nagual, ami kor ki tör, szét rom bol ja a to nalt, lét re -
hoz egy olyan szer vek nél kü li tes tet, mely min den 
ré te get át vág, de könnyen egy null test té ala kul hat, 
mely tisz ta ön meg sem mi sí tés, mely csak a ha lál hoz 
ve zet: „a to nalt min den áron meg kell vé de ni”.  

Még nem vá la szol tuk meg a kér dést: miért kell 
annyi ve széllyel szem be néz ni? Miért kell rög tön 
olyan elô vi gyá za tos nak len nünk? Azért, mert nem 
elég abszt rakt mó don el len tét be ál lí ta ni a ré te ge ket 
és az SznT-t. Azért, mert az SznT-t már a ré te gek -
ben is ki mu tat hat juk, nem csak a ré te gek tôl meg -
fosz tott kon zisz ten cia sí kon, de egy tel je sen más for -
má ban. Te kint sük ré teg nek a szer ve ze tet: min den -
kép pen van egy olyan SznT, mely el lenáll a szer -
vek or ga niz mus ba ren de zô dé sé nek, to váb bá van 
egy olyan SznT is, mely ma gá hoz a szer ve zet hez 
tar to zik az adott ré te gen. Rá kos szö vet: min den 
egyes pil la nat ban, min den má sod perc ben egy sejt 
rá kos sá vá lik, meg bo lon dul, gya ra pod ni kezd és el -
vesz ti alak ját, minden nek el lent mond, és a szer ve -
zet nek vissza kell té rí te nie tör vé nyei ke re té be, új -
ból ré te ge ket kell raj ta lét re hoz nia, nem csak azért, 
hogy ô ma ga túlél je, ha nem azért is, hogy le he tô -
vé vál jon a szer ve zet bôl va ló ki me ne kü lés, hogy 
lét re le hes sen hoz ni „a má sik” SznT-t is a kon zisz -
ten cia me zôn. Te kint sük most a je len tés sík ját: itt 
is meg ta lál juk a rá kos szö ve tet, ez eset ben a je len -
té sét, a des po ta rü gye zô tes tét, mely meg gá tol ja a 
je lek min den áram lá sát, ugyanúgy, ahogy azo kat a 
je len té se ket is blok kol ja, me lyek a „má sik” SznT-n 
jön né nek lét re. Vagy itt a szub jek tum kép zô dés ful -
la do zó tes te, mely még in kább le he tet len né te szi a 
fel sza ba dí tást, sôt a szub jek tu mok el kü lö nü lé sét 
sem en ge di meg. Vagy ve het jük bár me lyik szo ciá -
lis ala ku la tot, bár me lyik ál lam gé pe ze tet, nem ne -
héz be lát nunk, hogy min de nik nek meg van a ma -
ga SznT-je, mely ki mar ja, ki sar jaszt ja, el bo rít ja és 
ki sa já tít ja a szo ciá lis me zô együt te sét, a ri va li zá lás 
és ag resszió, de ugyanak kor a szö vet sé ges ség és cin -
kos ság vi szo nyait kez de mé nyez ve. Ilye nek pél dául 
a pénz SznT-je (az infláció), az Ál lam SznT-je, a ka -
to na sá gé, a gyá ra ké, a vá ro sé, a Pár té, stb. Hogy ha 
a ré te gek lét re jöt tét al va dás, üle dék kép zô dés hív ja 
élet re, elég a ré teg zô dés kis sé fel gyor sult üte me egyik 
szin ten, ah hoz, hogy a el ve szít se alak ját és ar ti kulá -
 cióit, és ma gá ban – vagy a meg fe le lô for má ció ban, 
gé pe zet ben – lét re hoz za a rá jel lem zô tu mort. A ré -
te gek meg te rem tik sa ját to ta li tá rius, fa sisz ta SznT-
jü ket, a kon zisz ten cia me zô fé lel me tes ka ri ka tú ráit. 
Nem elég te hát, hogy ki vá lo gas suk a kon zisz ten -
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cia sík te lí tett SznT-it, va la mint a ré te gek ron csain 
meg te le pe dô üres SznT-ket, me lyek a túl erô sza -
kos ré teg bon tás so rán ke let kez tek. A bur ján zás nak 
in dult ré te ge ken szá mot kell ad nunk to váb bá a rá -
kos SznT-krôl is. A há rom test prob lé má ja. Artaud 
ál lí tot ta, hogy a „sík” bel se jé ben ott van az a má sik 
me zô is, amely min ket kö rül vesz, „mint egy ki vi -
lá gí tat lan meg hosszab bí tás vagy fe nye ge tés, ame -
lyik ép pen fennáll”. Ez egy harc, de olyan, mely so -
ha sem biz to sít ja az e fo ga lom hoz il lô át lát ha tó sá -
got. Ho gyan gyárt sunk SznT-t, úgy, hogy ami lét -
re jön még se le gyen a ben nünk la ko zó fa sisz ta rá kos 
szer vek nél kü li tes te, vagy egy dro gos üres SznT-
je, vagy egy pa ra noiá sé, hi po chon de ré? Ho gyan 
tud nánk meg kü lön böz tet ni a há rom tes tet egy más -
tól? Artaud fo lya ma to san be leüt kö zik eb be a prob -
lé má ba. Fi gyel jük meg, mi lyen bá mu la tos köny vé -
nek, az Is ten íté let tel vé gez ni cí mû nek, a szer ke ze te: 
el sô ként Ame ri ka rá kos tes tét bí rál ja, majd a há bo -
rú és a pénz tes teit, kár hoz tat ja azo kat a ré te ge ket, 
me lyet „kaká”-nak ne vez; me lyek kel szem ben az 
iga zi Me zôt ál lít ja, ak kor is, hogy ha ez csak a Ta -
ra hu ma rák, vagy a pe y otl in diá nok kis pa tak ja; de 
tisz tá ban van, ugyanak kor a túl hir te len, elô vi gyá -
zat lan ré teg te le ní tés ve szé lyei vel is. Artaud szün te -
le nül szem be sze gül ezek kel és szét bom báz za. Le -
vél Hit ler hez: „Ked ves uram! 1932-ben a ber li ni Ider 
ká vé ház ban meg mu tat tam ön nek, azon az éj sza -
kán, ami kor megis mer ked tünk, és kevés sel aze lôtt, 
hogy ön ha ta lom ra ke rült, az el le nem felál lí tott gá -
ta kat egy tér ké pen, mely nem csak egy egy sze rû föld -
raj zi tér kép volt, egy erô sza kos ak ció so rán több fé -
le sí kon, me lye ket ön mu ta tott meg ne kem. Hit ler, 
én ma le rom bo lom eze ket a gá ta kat! A pá ri zsiak -
nak szük sé gük van a gáz ra. Ma ra dok örök hí ve A. 
A – P. S. Ter mé sze te sen, ked ves Uram, ez nem 
annyi ra ké rés, mint in kább fi gyel mez te tés…”.10 Az 
a tér kép, amely nem csak föld raj zi, va la mi olyas mi, 
mint egy SznT in ten zi tá sai nak tér ké pe, ame lyen a 
gá tak a kü szö bö ket je lö lik, és a gáz a hul lá mo kat, 
vagy a fluxust. Még ha Ar taud- nak nem is si ke rült 
a ma ga szá má ra, va la mi ben mégis si ker rel járt el, 
mind annyiunk szem pont já ból.  

Az SznT to jás. De a to jás nem reg resszív: épp 
el len ke zô leg, ma ga a tö ké le tes kor társ, min dig ma -
gá val hord ja, mint a sa ját kí sér le ti kö ze gét, a hoz -
zá ren delt kö ze get. A to jás a tisz ta in ten zi tás kö zege, 
a spa ti um és nem az ex ten sio, a Null in ten zitás, 

mint pro duk ciós alap elv. A mí tosz és tu do mány 
egy alap ve tô össze fo nó dá sát ér het jük tet ten itt, az 
em bri o ló gi á ét és a mi to ló giáét, a bio ló giai to jás és 
a pszi chi kus és koz mi kus to já sét: a to jás min dig ezt 
az in ten zív va ló sá got je lö li, mely nem kü lönb sé gek 
nél kü li, ha nem egy olyan egy ség, mely ben a dol -
gok, a szer vek csak grá dien sek, mig rá ciók, a szom -
szé dos ság zó nái alap ján kü lön böz nek. A to jás az 
SznT. Az SznT nem a szer ve zet „elôt ti”, ha nem vele 
egyide jû, lét re jöt te so sem szû nik meg. Hogy ha a 
gye rek kor hoz kap cso ló dik, ez nem ab ban az ér te -
lem ben igaz, hogy a fel nôtt vissza csú szik a gyer -
mek kor ba, a gye rek meg az Anyá hoz, ha nem ab -
ban, hogy a gyer mek, ahogy a do gon ik rek, akik a 
méh le pény egy da rab ját ma guk kal hoz zák, az anya 
szer ves alak já ból egy olyan anya got tép ve ki, mely 
in ten zív és nem ré te ge zett, mely épp el len ke zô leg 
a múlt tal va ló örök sza kí tást va ló sít ja meg, ta pasz -
ta la tait, je len le gi kí sér le teit. Az SznT a gye rek kor 
blokk ja, lét re jöt te és nem em lé ke a gyer mek kor -
nak. Nem a fel nôtt „elôt ti” gyer mek, sem a gyermek 
„elôt ti” anya: ez az anya, a gyer mek és a fel nôtt szi -
go rú egyide jû sé ge, sû rû sé gük és in ten zi tá saik 
össze ha son lí tó tér ké pe, és a tér kép összes vál to zói. 
Az SznT pon to san ez az in ten zív csí ra, ott, ahogy 
nincs is ilyen, ahol nem le het szü lô rôl és gyer mek -
rôl be szél ni (szer ves rep re zen tá ció). Ez az, amit 
Freud nem ér tett meg Weiss mann gon do lat me ne -
té ben: a gyer mek a szü lôk kor tár sa, mint csí ra. 
Olyannyi ra, hogy a szer vek nél kü li test so ha sem az 
enyém, a tied. Min dig egy test. Nem ve tít in kább a 
jö vô be, mint a múlt ba. Min dig egy za var, egy be -
fe lé csa va ro dás, de olyan, amely krea tív és min dig 
kor tár si. A szer vek elosz la nak az SznT fe lü le tén, de 
a test for má já tól tel je sen füg get len mó don, az alak -
za tok kon tin gen sek lesz nek, a szer vek már nem 
töb bek meg kép zô dô in ten zi tá sok nál, fluxu sok, kü -
szö bök és grá dien sek. „Egy” has, „egy” szem, „egy” 
száj: a ha tá ro zott név elô sem mi ben sem szen ved 
hiányt, nem meg ha tá ro zat lan, vagy meg kü lön böz -
te tés nél kü li, ha nem az in ten zi tás tisz ta meg ha tá -
ro zott sá gát fe je zi ki, az in ten zív dif fe ren ciát. A ha -
tá ro zott név elô a vágy (vak)ve ze tô je. És szó sincs 
egy fel da ra bolt, szét pat tin tott test rôl, vagy test nél -
kü li szer vek rôl (TnSz). Az SznT pon to san az el len -
té te en nek. Egyál ta lán nin cse nek fel da ra bolt szer -
vek, egy el ve szett egy ség hez vi szo nyít va, sem 
vissza út az el ha tá ro lat lan fe lé egy jól be ha tá rol ha -

10 Vö.: Cau se com mu ne, 1972/10.
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tó va ló ság vi szony la tá ban. Csak a szer vek in ten zív 
cél sze rû sé gei nek elosz lá sát lát juk, po zi tív ha tá ro -
zat lan név elôik kel, egy kö zös ség vagy so ka ság keb -
lén, egy szer ve zô dés ben, kö vet ve az SznT-n mun -
kál ko dó gép sze rû kap cso ló dá si pon to kat. Lo gos 
sper ma ti cos. A pszi cho ana lí zis ab ban té ve dett, hogy 
a szer vek nél kü li test je len sé geit reg ressziók ként 
fog ta fel, vagy pro jek ciók ként, fan taz mák ként, egy 
test kép vi szony la tá ban. De így csak a dol gok fo nák -
ját ra gad ta meg, és a csa lá di fo tó kat, a gyer mek ko -
ri em lék nyo mo kat, a rész le ges tár gya kat az in ten -
zi tá sok vi lág szin tû tér ké pé nek te kin tet te. Sem mit 
sem ér tett a to jás ból, sem a ha tá ro zat lan név elôk -
bôl, sem egy olyan kö zeg kor tár si jel le gé bôl, amely 
so ha sem szû nik meg lét re jön ni.  

Az SznT vágy: ôrá és ál ta la vá gya ko zunk. Nem -
csak azért, mert ô a vágy kon zisz ten cia me ze je vagy 
im ma nen cia sík ja; ha nem ak kor is, ami kor a kö -
nyör te len ré teg te le ní tés lég üres te ré be bu kik le, 
vagy a strá tum rá kos el bur ján zá sá ban vész el, akkor 
is ma ga a vágy ma rad. Idáig tud el ha tol ni a vágy: 
akár sa ját meg sem mi sü lé sét is kí ván va, és kí ván va 
min dent, ami nek van ha tal ma az el mú lás ra. Vágy 
a pénz után, vágy a had se reg után, a rend ôr ség és 
az Ál lam után, fa sisz ta vágy, még ma ga a fa siz mus 
is vágy. Min dig vágy is van, ami kor egy SznT létre -
jön, ilyen vagy olyan vo nat ko zás nak kö szön he tôen. 
Ez nem ideo ló gia, ha nem a tisz ta anyag prob lé má -
ja, fi zi kai, bio ló giai, pszi chi kai, szo ciá lis vagy koz -
mi kus anyag je len sé ge. Ezért egy ski zo -a na lí zis 
alap ve tô anya gi fel té te le és prob le ma ti ká ja azt meg -
tud ni, hogy meg van nak-e az esz kö zeink a kü lönb -
ség te vés re, hogy el tud juk-e vá lasz ta ni az SznT-t a 
ha son má sai tól: az üve ges, üres tes tek tôl, a rá kos 
tes tek tôl, az ön kény ural mi és fa sisz ta tes tek tôl. 
A vágy pró bá ja nem a ha mis vá gyak le lep le zé se, ha -
nem a vá gyon be lül kiemel ni azt, ami a ré te gek so -
ka so dá sá hoz ve zet, vagy ép pen a ré te gek túl erô -
sza kos le rom bo lá sá hoz, és me lyek azok, ame lyek 
egy kon zisz ten cia me zô lét re jöt tét tá mo gat ják (tart -
suk szem mel ma gunk ban a fa sisz tát, de az ön gyil -
kost és az ôrül tet is). A kon zisz ten cia sík nem csak 
min den SznT összes sé ge. Van olyan, akit eluta sít, 
ô ma ga vá laszt, an nak az abszt rakt ma si ná nak a se -

gít sé gé vel, amely ôt is lét re hoz za. És tud ni kell egy 
SznT-n be lül is (ma zo chis ta test, dro gos test, stb.) 
el kü lö ní te ni azt, ami beépít he tô vagy nem a sík ba. 
Le het sé ges-e a dro gos vagy ön gyil kos test fa sisz ta 
hasz ná la ta, és emel lett egy olyan hasz ná lat is, amely 
meg fe lel a kon zisz ten cia me zô nek? Vagy ma ga a pa -
ra noia: el tu dunk kép zel ni egy ilyen ket tôs hasz -
ná la tot? Ami kor min den SznT összes sé gét fel vet -
jük, mint egy egy sé ges anyag szubsz tan ci á lis tu laj -
don sá gait, ezt szi go rú ér te lem ben csak a kon zisz -
ten cia me zô re ért het jük. Csak ez tud ja lét re hoz ni 
az összes ki vá lasz tott, te li SznT kö zös sé gét (el len -
tét ben az üres vagy rá kos tes tek gyü le ke ze té vel). 
Mi lyen jel lem zôk kel bír egy ilyen kö zös ség? Va jon 
csak lo gi kai tu laj don sá gai van nak? Vagy azt mond -
hat nánk, hogy min den SznT a ma ga mû fa já ban 
iden ti kus vagy ana lóg ha tá so kat hív élet re, mint az 
összes töb bi? Va jon az a ha tás, amit a dro gos elér, 
vagy a ma zo chis ta, más mó do kon is lét re hoz ha tó 
a me zô fel té te lei nek fel hasz ná lá sá val? A leg vég sô 
ha tá ron: drog nél kül bed ro goz ni vagy tisz ta víz zel 
le ré sze ged ni, mint Hen ry Mil ler kí sér le té ben? Vagy 
még in kább: van-e tény le ges anyag áram lás, egy in -
ten zív foly to nos ság az összes SznT kö zött? Két ség -
kí vül, min den le het sé ges. Csak egy do log ra fi gyel -
jünk oda, azon ban: a ha tá sok azo nos sá gát, a mû -
fa jok foly to nos sá gát, az összes SZnT együt te sét a 
kon zisz ten cia me zôn csak úgy te remt het jük meg, 
hogy ha ren del ke zé sünk re áll egy olyan abszt rakt 
gép, mely be te rí ti a tes te ket és meg húz za a ha tá ro -
kat, és olyan szer ve zô dé sek se gít sé gé vel, ame lyek 
ké pe sek a vágy ra rá te le ped ni, hogy ha té ko nyan fog -
ják mun ká ra azo kat, hogy biz to sít sák a kap cso la -
tok fo lya ma tos sá gát, a transz ver zá lis kö te lé ke ket. 
E nél kül a me zô SznT-i mû fa juk ba zár va re ked nek, 
mar gi ná lis sá lesz nek, pusz ta esz kö zök ké zsu go rod -
nak, mia latt a „má sik sí kon” gyô zel met arat nak fe -
let tük a rá kos vagy üres ha son má sok.  

 
(Gilles Deleuze–Felix Guattari: Comment se faire 
au corps sans organes. In: Minuit No. 10. Septem -
ber 1974. 56–84.) 
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