
238d

243b

243b

244a-c

245a

246a

246d

249b-e

250a

258d

264d

265c

265d

267b

272e

274d

274e

Kimondás

Nem igaz ez a
mese

Újra látott

Kulcsszavak

Száraz és
áradó

Mihez hasonló

A közeg

Emlékezés

Nem tudnak
ráeszmélni

Az abbahagyás
gesztusa

Együtt látva

A tárgyhoz
mért beszéd

Ami valószínü

Végül az írás

Emlékeztetés

A szépIstentöl/
Embertöl

Maniké/
Oionoisztiké

#Homogenitás(205)

RámutatásAbbahagyás

Tudás/Ismeret

Figyelem

Megszakítás

#Hazug(299)

A jós

Mánia

#Városból

Célképzet

Midász-váltó

#Együttlátás(172)

Kérdés

Emlékezet/
Emlékeztetés

#Megemelkedik(303)

(19)MÓDSZER

(20)Létállapot(21)Lét-állapot /
Állandó

(44)Kifejezhetet-
lenség

(167)Linearitás

(224)Mi a
módszer

(232)Mi a
müvészet

(30)Történet/
Történés

(32)Illeszkedés

(35)Álom

(45)Azonosság/
Egyazon

(143)Megszóla-
lás

(172)Tér

(205)Pont/
Érintés

(226)Módszer

(228)Brain-
splashing

(54)Forma
(103)Félreértés

(31)Kifejezés

(113)Kérdezés

(139)Misztérium

(106)Abszurditás

(144)Nyelv/
Lényeg

(145)Lényegkép/
Nyelv

(168)Lineáris
szöveg/

Dekonstrukció

(169)Síkszöveg

(204)Egyidejüség
/Dimenzió

(173)Együttlátás(174)Képesség

(175)Barlangi
ember

(176)Agy

(177)Agy/
Természetes

(187)Linearitás

(178)Agy/
Müködés

#Agy/
Müködés(139)

(179)Tomográfiai
felvétel

(180)Tomográfikus
tömb

(206)Egy csepp
víz

(211)Homogeni-
tás

(207)Egész/
Rész (gesamte)

(210)Kép (Bild)

(208)Rész és
Egész /Töredékek

(225)Alapfogal-
mak

(227)Módszer/
Kerülö

(229)Széjjelspric-
celö agy

(231)Áramlás
(Autoflowing)

(104)Pszichózis

(140)Szerszám

(170)Csalás/
Tér

(182)Katatónia

(209)Részek

(230)Agy/Én

#Misztérium(431)

(234)BIZONYÍTANI

(239)IRODALOM
(247)A beszélö

ember

(242)Túlhaladni(241)Aufhören/
Abbamaradás

(240)Örvény

(250)TÖRTÉNET

(253)Regény

(326)Írás

(294)Vu Tao-ce

(288)Melyik
történet

(291)Levél

(287)Történet

(295)Pakli

#Homogenitás(205)

(290)Miféle
történet/

Quain-váltó

(296)Mi a
történet

(292)Apám

(293)Szilva-
szüret

(297)Mi a
történet/Katarzis

(298)Dagály

(301)Iráskép
fölött

#Ábrázolás(430)

(303)Befogadás

(320)Idö/
Tétovázás

(254)Lét-történet/
Címszavak

(273)Elsö
mondat

(281)Gesztus

(285)Hiány/
Tartalom

(286)Isten

(255)Nonlineari-
tás/Észlelés

#elötér...(167)

#elötér...(20) (256)Egyidejü-
ség/Létformák

(269)Törvényszerü/
Nyelv

(271)Linearitás/
Leírás

(274)Történet/
Rárakódás

(275)Végtelen
könyvtár

# Történés(253)

(276)Abszurditás

(277)Ablak (278)Windows-
rendszer

(279)Tükörrend-
szer

(280)Végtelen #Ontológikus
végtelenség(273)

#Túlélési
technkika(346)

(282)Amiröl
gondolkodunk

(283)Isten/Burok

(289)Megszóla-
lás/Akkord

(332)Elkészülni

(341)Történet

(333)Út

(342)Kényszer
Tovább csinálni

TÖRTÉNET

#Megemelt
tekintet(440)

(321)Idö/
Összpontosítás

(323)Zeit/Idö

(327)Föladtam

#Kifejezés(31)

#...Fólia(178)

#...Akkord(288)

(343)TISZTÁZÁS

Potsdam

Drezda

Vaals

Szerszám

Váltó

(1)ElötérKertész utca

Hamburg

(14)BEBOCSÁTÁS

(11)GESZTUS

BEVEZETÖ
PHAIDROSZ-VÁLTÓ

FelvezetöAjánlásSzokratész
felölMagam felöl

227a

230c-d

234e

235a

235c-d

237b

237c

Melyik történet

A városban

Amit kell

Kérkedés

Telitödés

A nyelv és a
fontosság

Tisztázás

#Megemeljük(303)Szándék
#Miféle

történet(287)

#Mihez
hasonló

#Levél(291)

Amikröl
elmélkedünk

Konkordancia

(56)Mag

(98)Változatlan

(99)Meghatáro-
zottság

(47)Nincs ilyen

(55)Forma

(28)Nyelv/Csönd
(„nincs nyelve“)

(29)Leíró nyelv

(33)Öntörvényü-
ség

(48)Hozzátétel(52)Lehetetlen

(57)Burok

(58)Számítógép
Komputertechnológia

(59)Eltömege-
sedés

(68)Nyílt szöveg

(71)Exoterikus-
ság

(91)Adatsztráda

(92)Katakombák(93)Évezredek/
Fordítás

(100)Szélsösé-
gesség

(101)Vita

(96)Energia/
Anyag

(95)Energia/
Fordítás

(46)Azonosság/
Egyazon

(60)Elsekélyese-
dés

BEDEKKER

Rusze

THESAURUS

1. Táblázat

2. Táblázat

3. Táblázat

4. Táblázat

5. Táblázat

5b. Táblázat

6. Táblázat

7b. Táblázat

8. Táblázat

9. Táblázat

10. Táblázat

11. Táblázat

12. Táblázat

13. Táblázat

14. Táblázat

15. Táblázat

16.1. Táblázat
Történet

17. Táblázat

Transzformáció

Hiúság

Kulcsszavak

Alapfogalmak

GÓLEM

Keresztkapcsolás Síkháló

Pókfonal

IdézetforrásNr. 35/Eröm

(2)SZAVAKRA TALÁLNI

(9)BRAIN-SPLASHING

(17)TÖBBÉ SENKI/ELTÜNÉS

Leninváros

Ó-utca

Moltkerei

Rathenauplatz

Oostduinkerke

FriedrichskoogLinz

Dömsöd

Zirndorf

Átirányít Kisiklat Pilóta

Rathenauplatz

(3)Gólem/
97. febr. 13.

(5)Módszer
(Sulcus...) (4)Gólem, weil#Összessége(183)

(12)Gesztus (13)Verzicht/
Lemondás

(15)Mü/
Labirintus

(16)Bebocsátás

(213)Asztal
1997. febr. 8.

(212)Nem
mérhetö

(214)Nagyregény

(217)Önvédelmi
mechanizmus

#Gyöngyfüzés(318)

(223)Dekon-
strukció

#1997.febr. 13. (2)

(218)Eszköz

#Módszer(224)

#Tremor(63)

(22)Állapot/
Nyelv

(27)Kész

(23)Állapot/
Felismerés

(67)Tükör

#Homogenitás(433)

#Ablak(277)

#Akadály(66)

#Ellenpróba(22)

(65)Hiábavaló

#Formai(55)

#Ábrázolás(430)

(64)Sokféleség

(63)Eltünés#Katarzis(297)

(66)Megváltoz-
tatás /Felállás

(73)Kultúra/
Civilizáció

(74)Tömegkul-
túra

(97)Katakombák/
Müember

(102)Nem
megértés

(114)Megnevezés

(115)Ösnyelv

(119)Névadás

(120)Szó

(135)Emlékezö

(137)Szellemi
tartás

(121)Sokféleség

(122)Emlékezik

#Elmozdítottság

(138)Monászok

(141)Valóságos
tabu

(142)Arrhetosz

(147)Ausserhalb
der Sprache

(146)Nyelv

(148)Nyelven
kívül(150)Ige

(159)Helyreállí-
tani

(160)Áramlás

(161)Betü

#Killing(1)

(162)Dadogás#Zsebtolvaj(464)

(171)Árnyék-
világ

(183)Elefántiázis(184)Halmozás

(190)Elsekélye-
sedésoka

#Idö(320)

(235)Ami van/
Bizonyíthatóság

(238)Ich setze
fort/Folytatom

(246)Szó

(243)Pozörség (244)Ihletettség

(248)Helyes
beszéd

Félbeszakítás Normalitás

Örület/Nyelv Írás

Kilátástalanság Ellehetetlenülés

(251)Történetek

(252)Regény

(299)Dobókocka

(304)Elszakadás (317)1985 körül

(310)Totális írás

(309)Dimenzió

(305)Elszakadás

(311)Komplexitás

(316)Egyidejüség

(312)Sürítés

(313)Esszencia-
litás

(318)Végszavas
írás

(319)Értelmezö
próza

(314)Esszenciá-
lis (315)Démonok

(334)Cél

(335)Út/Idö

(336)Végtelen (337)Kommentáló
nyelv

(340)Kényszer

(339)Stb.

#Trauma(113)

- bedekker -

Bövítés

18. Táblázat

19. Táblázat

(257)Konkrét
valóság

(260)Létkerék

(268)Nem
lineáris észlelés

(261)Létkerék /
Könyv

(70)Ablak

(69)Nyílt zerkesz-
tés/Zártság

(75)Mészkor(76)Elérzéketle-
nedés

(77)Külsö
ingerek

(78)Részt vesz(79)Tömegkultúra
(81)Piaci érték

(82)Triviálkultúra(83)Karakter

(84)Alakíthatatlan

(87)Félreállás

(90)Autonómia/
Szabadsag

(89)Partikularitás

(88)Önbecsülés

(262)Könyv (263)Egység

I. Táblázat

II. Táblázat

III. Táblázat

20. Táblázat /
Thesaurus

21. Táblázat

16.I. Táblázat16.2. Táblázat16.3. Táblázat 16.III. Táblázat16.II. Táblázat

Tüzoltó utca

Weyerstrasse

Szómagyarázat

22. Táblázat

Törzsfogalmak

Fogalmi
struktúra

Körülírás

Meghatározott
esetlegesség Idö Élet-halál

Fogalmi
hiearchia

Súly/Súlypont

(62)Hanyatlás

#Interment(431)

Definició

PARTITÚRA

#Térbeli hálózat(435)

#THESAURUS

#PHAIDROSZ-
VÁLTÓ

Általános
#Univerzalisz-
tikusság(224)

#Feltaláló
nyelv(114)

Univerzalisz-
tikusság

#Quain-váltó(290)

(10)Brain-
splashing

(36)Lét-állapot /
Történet

(39)Megszünt
áramlás

(37)Szubsztancia

(40)Önreflexió

(112)Metafizika

(149)Kezdetben

(151)Pókfonal#Folyam(453)

(152)Idö

(155)Reprodukál-
hatatlanság

(153)Iránytalanság

(154)Reflexió
(164)Nyelve

(181)Fólia

(188)Egyetlen
szál

(189)Egydimen-
ziós

(203)Egyidejüség

(233)Módszer#Kérdezönyelv(113)

(258)Biografikus

Középsö út

Vonat

Malakoff

Kertész utca

NagycsarnokSzentmihályErde

Pozsonyi út

Ráckeve

6b. Táblázat

7. Táblázat

16.0. Táblázat
Földi Horoszkóp

Esetleges

#Illeszkedés(32)

Írásmódszer

Partitúra
Kapcsolási Rajz

ZirndorfHerisau

Kapuban

lépésrend 0

roonstrasse

kiszolgáltatottság

I. testét

azonosság

HM

potsdam1
rusze - fény

utca 2rusze - bálák 3rusze - fotó 4

drezda -
hellerau 5

vaals -
amszterdam 6

leninváros -
let’s radical 7moltkerei AL 8oostdunkerke -

4 és 5 között 9

dömsöd -
napfényes10Herisau 11 Herisau 12 cselekvésben

folytathatóság

képkézírás

M. KLEIN

Somlyó

Hegyen

KaisersRonnstrasse

Hangár

Hajnóczy utca

(25)Szándék

(26)Felismerés

(38)Tevékenység

(41)Emlékeztetés
a tudásra

(42)Nyom

(43)Tanítás
eszköze

(53)Ugyanazt

(109)Machináció

(110)Dialektus

(108)Tárgya

(105)Pszichózis/
Bénultság

(107)Megmagyaráz-
hatatlan jelenség

(123)Kombinato-
rika

(124)Nyitottság(125)Gyorsulás

(126)Sebesség

#Idö(321)

(127)Gyorsítás
(94)Megértés

(85)Kényszer-
pálya

(86)Reset

(80)Tömegkultúra

(49)Kópia

(50)Pillanat

(51)Azonosság

(61)Törvénysze-
rüen

FÖLDI HOROSZKÓPDekánok

BevezetöElötörténet Égi horoszkóp

Készülödés 1994. máj. 10.

1995. nov. 18.

1996. szept. 10.

1996. júli. 10.

1996. aug. 14.

1996. szept. 19.

1996. dec. 27.

1997. febr. 13.

Khyllkhor

#1997. febr. 8.
(213)

Elözetes Jegyzetek
(Felvezetö)

Levélrészlet I.
Levélrészlet II.

Feljegyzés
Sziszüphosz

tévedett

Levél egy
barátnak

Egy barát
levele...

M. Klein
özvegyének...

M. Klein egy
késöbbi...

Találkozás M.
Kleinnel

Látogatás M.
Klein...

M. Klein
Programja

Töredékek...

Miként az
özvegy...

A 36 szó...

JOSEF

Pillanat

TörténetSéta

(186)Epikusság

(185)Elhatalma-
sodás

(216)Thomas
Mann

(215)Nagyregény
Kardozás

(222)Szét-,
kibomlás

Könnyíteni #Partitúra

19.1. Táblázat
M. Klein

0. Táblázat

#Aranykor(27)

#Álom /
Médiahalmozás(64)

(236)Ami van

(245)Pozörség/
Mesterkéltség

(270)Meghiúsítás

(265)Elválasztás

(264)Kettös
látás

(325)Számsor

(328)Ösgólem (329)Voyeur #PELURES (extern)

(331)Ösgólem/
Brain (330)Bevezetö

(300)Sorrend

(324)Olvasási
tipusok

(302)Olvasás

(338)Kommentár

(322)Történet-
mondás

#Erzählerische
Haltung(82)

#Idö(303)

#Az elidözés
készsége(124)

(344)Dialógus

(34)Azonosság

(111)Stílusvariá-
ciói

(116)Univerzális
nyelv

(117)Ösnyelv/
Fordítás

(128)Species(129)Müember

(130)Fatális
tévedés

(131)Szándék

(132)Készség(133)Az élet
lényege

(165)Fordítás

(191)Történelem
(192)Nem

azonos(193)Jelenség

(219)Rend(220)Mérték

(6)Megosztani

(7)Gólem, mert

M. Klein

Ez a pillanat

Belátó pillanat

Belátó pillanat/
Belátás

Tervezet

Írásmódszer

Külsö kör
Befelé

Mag

Lét-Állapot

# Lét fölötti(362)

Lényegében

Halálmeditáció

# 36 Dekán

#Szöveg
(1997. febr. 8.)

(213)

# Interment(431)

Világi Horoszkóp

Josef
ébredése

Josef
látomásai

Tulajdonképpen
így akarta...

Akéziratok
begyüjtése

J. üvegcséi

Elözetes
jegyzetek

Filológiai
appendix

A ház

Semmi
elözménye...

Josef
megérkezése

J. álma és
döntése

Egy különös
közjáték

#Föladtam(327)

#Felismerés(22)

#Nyelv /
Azonosság(397)

(249)Irodalom

(284)Körülírás

(272)Egydimen-
ziós

# Egydimenziós
gondolkodás(187)

(266)Tér-idö (267)Emlékezés

(237)Bizonyítani

# Emlékezés(266)

Emlékezés

19.2. Táblázat
Josef

(8)Kivezetem

(157)Archívum(158)Katakombák#Katakombák(72)

(195)Leírás

(196)Közvetlen
tapasztalat

(197)Ráfogás

(202)Megtapasz-
talhatatlanság

(198)Maga a
dolog

(199)Jelentéssel

(200)Dolog

(201)Jelentés

(259)Konkrét

(118)Szavakkal
kifejezhetö

#Lényeg(144)

(136)Az emlékezés
örömtelensége

228a

235e

Helyes beszéd

250d

257a

(18)Jelenlét

(306)Befogadás

(307)Megfelelö
szellemi állapot

(308)A
megszólaltani

tudás minösége

(345)KULCSSZAVAK

(346)Ellehetet-
lenülés

(396)Nyelv

(410)Visszaadás

(347)Kudarc

(394)Túlélés

(349)Káprázat

(350)Gólem(351)Gólem/
Számháború

(352)Megszaba-
dulás/Írás

(373)Az Én
koloncától

(374)Brihadara-
niaka Upanisad

(353)Én-
felszámolás

(354)Az Én/
Viszony

(355)Viszony

(356)Viszony/
(Helyzet/Állapot)

(375)Testet öltött
szó

(376)A káprázat
könyve

(377)Ür/Hallga-
tás/Csend

(378)Elhallgatás/
Nem megszólalás

(381)Csend/
Kiírtság

(382)Kiírtság/
Beszélö anyag

(391)Kérdezés/
Válasz

(392)Banalitás(393)Hallgatás/
Bögés

(395)Abszurditás/
Túléléstechnika

(397)Nyelv/
Azonosság

(402)Tautológia

(398)Ismétlés

(403)Redundan-
cia/Permutáció

(404)Redundan-
cia/Egyszeríség

(413)Nincsenek
szavak

(415)Nem írok
többé

(412)Elhallgatás/
Gesztus

(416)Verzichten/
Lemondás

(417)Erös-
jánoskodás

(370)Az „Én“

(371)Oszthatatlan
egy

(379)Elhallgatás

(367)Zavar

(358)Kommuni-
káció

(357)Helyzeti
állapot

(372)Én/Viszony

(386)Beszélö
anyag

(389)Elhallgatás

(387)Nem
megszólalás

(388)Elhallgatás
jógája

#Egyszálú én(187)

(400)Szó

(401)Elsö szó

(411)Kísértés

(414)Nem
beszélek többet

(368)Én(369)Marokkó

(380)Beszélhet-
nék

(399)Se nem több,
se nem kevesebb

(418)Visszavétel

(420)Monsieur
Klein

(419)Visszacsur-
gatott

(348)Kudarc
Poézis

(364)Elsilányulás

(365)Médiabugris

#Mintha-
ember(72)

(366)Tömeg-
kommunikáció

(383)Ki kell írni(384)Elhallgatás-
hoz

(385)Redukció

(405)0 és egy

#A szöveg
mintázatai(96)

(407)Üres
felület

M. KLEIN

(359)Kommuniká-
ció minösége

(360)Kommuniká-
ció fogalma

(363)Buñuel

(361)Forma(362)Kommuniká-
ció és viszony

# Helyzet(357)

(390)Csend

(408)Horror
vacui

(409)Horror
vacui / Isten

THESAURUS

(421)HÁLÓZAT

(430)HIPERTEXT
(431)Interment

(433)Ábrázolás

#Misztértium(139)

(432)Interment/
Keresztút

(422)Hálózat/
Analógia

(423)Hálózatos
írás/ olvasás

(427)Egyhegyü-
ség

(425)Terjeszkedési
technikák

(426)Utolsó
lapok

(424)Hálózatosság/
Rizóma

(434)Ábrázolás
analógiái

(428)Alkalmatlan
eszköz (429)Nyolc bün

(442)ELKEZDENEM

(443)Végtelen/
Véletlen

(452)Végtelen
lehetöség

(444)Végtelen

(450)Véletlen/
Kockadobás

(445)Öröklés
(446)Lezáratlanság/
Befejezhetetlenség #Holografikus(206)

(451)Véletlen/
Meghatározottság

(435)TÉRBELI HÁLÓZAT

(436)Vezetöszál

(440)Köztes
térség

(460)ANYAG(462)Kor (461)Események

(467)ÉS

(453)VÍZ/AZONOSSÁG

(464)VISSZATÉRÉS

(465)KIHALOK

(438)Csomópon-
tok

(439)Kirchhoff

(457)Minden
tudás

(454)Folyam

(455)Semmit
semtudok

(458)Tudható

(466)Elmegyek

(437)Központ

(463)Kor/
Megkerülés

(447)Lezáratlan
folyamat

(448)Szöveg-
folyam

#Egyetemes
diszkurzus(338)

#Erotika(209)

(441)Anyaghiány

(449)Abbahagyni

(456)Magányos és
szótlan élmény

(459)Lényeg és
idö

Utólagos j. a
Bedekkerhez

Visszatérés

(24)Véglegesítés

(134)Sorvadás

(156)Mindent
elfelejteni

(163)Azért
imádkozom

(166)Túlélési
technika

(194)Esemény

(221)Holocaust#Dolog(197)

#Intermentális
tér(430)

#Forrás-link

Kapcsolási rajz KAPCSOLÁSI
RAJZ

#Szövegugratás

A Thesaurusról

Változó Kijelölés

Kérdések

#Kabbalista
változat

#Brain splasing(226)

(72)Szellem és
kultúra

#Emlékezés(266)

#Gólem(7)

#Fülünk
állapota(10)

(406)Emlékezet
nélkülikönyv

#Pszichózis(103)

#Tények(258)

#Elkezdenem(1)

Pókfonal

Appendix


