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A pszichoanalízis inherens médiumarcheológiai diskurzusa 

 

És amikor gépet mondok, érződik, hogy nem egyszerűen valami kis dobozról van szó – 

amikor a papírra írok, amikor a kis 1-esek és 0-k transzformációin megyek végig, az is 

már mindig egy irányított művelet. 

- Jacques Lacan 

 

A médiatechnikai artefaktumok az emberi emlékezet objektív materializációi, vagy az 

emlékezet az emberben már mindig is a mediális megelőzöttség által konfigurált? Alan 

Turing és Jacques Lacan megállapításához, hogy az ember egy számítógép abban a 

pillanatban, amikor fejben vagy papíron számolást végez, hasonlóan adódik az 

úgynevezett emlékezés az ember számára, vagyis az agy abban a pillanatban az 

emlékezetállapot egyik ugyanilyen funkciójává válik – Sigmund Freud kifejezetten 

médiatechnikailag akarta érteni ekképpen a pszichés apparátust és nem metaforaként. 

- Wolfgang Ernst  

 

 

Annyit talán nem túlzás megállapítani már a disszertáció előszavának első mondatában, 

hogy az új erőre kapott (vagy esetleg soha meg sem torpant) Lacan-konjunktúra 

karakteres velejárója a kurrens médiatudományi és kultúratudományi kutatásirányoknak. 

A Friedrich Kittler által megnyitott horizontban a lacani életmű ugyanis kiemelődött 

évtizedes pozíciójából, és nemcsak segédletként szolgált a legkülönbözőbb elméleti 

elkötelezettségű olvasatok alátámasztásában, hanem úgy került médiaelméleti 

szempontból tárgyalásra, hogy a diszciplína kérdéseire és apóriáira adott lacani válaszok 

kinyerése mellett a korpusz obskúrus koncepciónak és összefüggéseinek megvilágítása is 

megtörtént. Mióta a saját bevallása szerint teoretikus fikciókat alkotó Sigmund Freudot 

az önjelölt kibernetikus Jacques Lacan felfedezte magának, a pszichoanalízis nem szűnt 

meg médiaelméletként írni magát. Ezt először Kittler tette nyilvánvalóvá. Így, amit 

Geoffrey Winthrop-Young a Freiburg felett őrködő todtnaubergi remetekísértet árgus 

tekintetét kijátszó német–francia (chiazmatikus) tudástranszfernek nevez a 



4 
 
 

 

pszichoanalízis kapcsán,1 az ma már csak utolsósorban tarthat számot érdeklődésre abból 

a szempontból, hogy megmosolyogtatóan naivnak állítja be a Kittler-kortárs Manfred 

Franknak a Was ist Neostrukturalismus? című előadássorozat kereteiben történő 

riogatását a decentrált szubjektummal és a posztstrukturalizmusnak a német szellemet 

sértő egyéb ízetlenségeivel. 

Hogy Kittler új irányt adott a pszichoanalízis recepciójának, az tudniillik azért lehet 

(egyéb más tettei mellett) epizodikus hozzájárulás a jelen genealógiájához – Hans Ulrich 

Gumbrecht értelmezési pozíciójára utalva itt –, mert első ízben lépett egy nem 

pszichoanalitikus interakcióba e gazdag korpusszal (Fechnertől Freudon keresztül 

Lacanig) anélkül, hogy felfüggesztette volna saját (diszciplínájának) belátásait visszaírni 

abba. Vagyis, ellentétben az angol-amerikai kultúratudománnyal, Kittler a 

pszichoanalízis teorémáit (legtöbbször) nem minden reflexiót mellőzve használta 

autoritásként állításai igazolására és médiaelméleti kérdései megválaszolására. 

Hasonlóképpen nem kényszerítette Kittler Lacant a posztstrukturalista címlapfiú 

kategóriájába sem, hogy aztán levegye róla a keresztvizet, ugyanis nem saját korának 

tapasztalata felől tárja fel az ’50-es és ’60-as évek francia szellemi közegének 

fogyatkozásait, például a technológiai folyamatok bizonyos fokú ignorálását. Kittler egy 

kettős kötést létesített az életművel, amivel egyrészt kétségtelenül saját tudományos 

instanciái felől jelölte ki feltárásának kérdésirányait (kibernetika, információelmélet, 

matematika), másrészt viszont nem mulasztotta el az így kapott belátások 

újraszituálásával a szövegek lehetséges olvasatait bővíteni. Tehát, egyrészről, a jelenlegi 

mediális színtér kondícióinak feltárására használta fel Lacan elméletét (és nem fordítva), 

másrészről pedig éppen az ilyeténképpen kapott konstellációk segítették abban, hogy a 

Lacan-szövegek által előállított komplex, teoretikus interrelációkhoz illő médiaelméleti 

keretet találjon. Ezt legtöbbször akkor koronázta siker, amikor egy-egy terminust nem 

figuratív működése felől kérdezett, hanem Lacan számtalanszor elhangzott útmutatása 

alapján betű szerint (à la lettre) olvasott. A Kittlert követő generációból erre alapozva 

végezhetett alapos munkát Annette Bitsch a matematikai jelhasználatot és mediális a 

priorikat, Wolfgang Hagen az experimentális műveleti vázat, Nina Ort a Möbius-szalag 

szerepét, Henning Schmidgen a szimbolikus gép elgondolhatóságát, Georg Christoph 

                                                             
1 Vö. Geoffrey WINTHROP-YOUNG, Kittler and the Media, Polity Press, London, 2011, 13f. 
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Tholen a kalkuláció mechanizmusait, Mai Wegener pedig az optikai-térbeli 

konstellációkat vizsgálva a lacani életműben. 

Disszertációm ebbe a diskurzusba kíván bekapcsolódni, és további területeket 

megnyitni; a “Stop making sense!” (manapság a humán tudományokban ugyan újra 

passé) Jens Schreiber-i imperatívuszát követve azt vizsgálom, hogyan és miért működhet 

a lacani elmélet médiaelméletként, milyen inherens médiumarcheológiai diskurzus 

hozható felszínre az életműből. Ezt három oldalról vélem megvalósíthatónak: miért és 

miként alkalmazott diagrammatikus modelleket Freud és Lacan a tudattalanműködés 

befogására (I), milyen időkritikus folyamatokat kényszerül a pszichoanalízis posztulálni 

működése közben (II), és mekkora jelentőséggel bírnak a kétdimenziós síkon végezhető 

operációk Lacan és Freud gondolkodásában (III). Ezek a szempontok mind a kurrens 

médiaelméleti és mediális kultúratudományi kérdések előterében állnak, egyszerre érintik 

a feldolgozás, a tárolás és a továbbítás technológiai és kultúrtechnikai aspektusait. 

Remélhetőleg e megközelítésmód mandinere azt eredményezi, hogy a lacani életmű 

bizonyos passzusai kevésbé tűnnek majd obskúrusnak, amennyiben technológiai 

dimenzióban gondolódnak el. A legalapvetőbb szinten egyetlen kérdés két oldala 

vázolható fel ezzel kapcsolatban: hogyan hasznosítja a pszichoanalízis a médiumokat és 

hogyan funkcionál a pszichoanalitikus apparátus (úgy, mint elméleti diskurzus és mint 

annak a tárgya, a tudattalan) maga médiumként? Erre válaszul, természetesen, nem 

elsősorban az kínálkozik, hogy milyen technológiai médiumokkal került Lacan közvetlen 

kapcsolatba – hogy a rádióinterjújában (Radiophonie) vagy a tévéinterjújában 

(Télévision) milyen reflexiókat tett arra a médiumra, amelynek segítségével 

megnyilatkozhatott –, mint inkább az a médiumarcheológiai alapvetés, hogy mely 

médiumok experimentális szerkezete szolgált bizonyos teorémák kidolgozhatóságának és 

applikációjának a priorijaként. Vagyis milyen apparátusokat foglal magában a tudattalan 

a Freud és Lacan által verifikált formájában, mely feltételeket teljesítve működhet maga 

is gépként, és miként járul hozzá ezzel a pszichoanalízis medialitásához. Továbbá, és 

fonákja felől közelítve, mely pillanatban kezd el a pszichoanalízis már maga mediális 

praxisként viselkedni (pl. időkritikus modellezésként), és mi az, amit ennek 

következtében nyújtani tud a mai médiatudomány és mediális kultúratudomány számára? 

A pszichoanalízis tudniillik manapság legalább akkora belátást nyújthat az 

ezredforduló utáni, a médiumok bűvkörébe keveredett ember létmódjába, – Peter K. Haff 
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terminusával élve, mely ugyanakkor magában foglalja a nem humán környezeti ágensek 

technológiai aspektusait is – a technoszférába (technosphere), mint ahogyan tette azt a 

századelőn; az ún. “talking cure” Freud idejében arra rendelkezett jogosítványokkal, hogy 

bemutassa, milyen mértékben nem úr többé az én a saját házában. Manapság azonban 

ennek az önuralhatatlanságnak és átejtettségnek a technológiai aspektusait képes elénk 

állítani azzal, hogy ember és médiumai interakcióinak mélyrétegeit tárja fel; az inhumán 

automatont a szubjektumban. Míg Derrida Freudban látta annak lehetőségét, hogy a 

pszichoanalízis révén a textuális praxisok archívumát állítsa tudattalanul elő, nézetem 

szerint Lacan ehhez nagyon hasonló dolgot hajtott végre az ember saját alfanumerikus 

alapjai tekintetében, egyszersmind a tudattalant olyan archívumként tételezve, amely a 

plurális technológiatörténet lehetőségét nyitotta meg, magában foglalva többek között a 

II. világháború befejeztével meginduló tudományos kutatásokat, így Claude Shannon 

elzárt tanulmányát a kriptográfiáról vagy Neumann János celluláris automatáját, amelyet 

a technoszféra indikatív előfutárjának tekinthetünk, mint majd azt Ferenczi Sándor 

kapcsán tárgyalom. 

‹‹ D'une part, ce discours a engendré toutes sortes d'instruments qu'il nous faut, du point 

de vue dont il s'agit ici, qualifier de gadgets. Vous êtes désormais, infiniment plus loin 

que vous ne le pensez, les sujets des instruments qui, du microscope jusqu'à la radio-

télévision, deviennent des éléments de votre existence. Vous ne pouvez même pas 

actuellement en mesurer la portée, mais cela n'en fait pas moins partie de ce que j'appelle 

le discours scientifique, pour autant qu'un discours, c'est ce qui détermine une forme de 

lien social. ›› (SXX 76)2 

Hogy a Princeton Institute for Advanced Studies (“Princetitute”) professzoraként a ’30-

as évektől Neumann munkássága a számítógép megépítésével egy új korszakot hozott a 

pszichés apparátus számára, melynek modellje akkor már a Neumann-architektúra 

diszkrét és az ember számára érzékelhetetlen órajelének ütemezéséhez kellett igazodjon, 

azt Lacan nagyon is tudta. „[A] digitális világok által meghatározott jelenben, amelyről 

Foucault már alig értekezik, figyelembe kell venni a technikai médiumokat is. Immár nem 

Foucault könyvtári értelemben vett archívumai alkotják történelmi aprioriainkat, hogy 

                                                             
2 „Egyrészt ez a diskurzus [ti. a modern tudományé – S. R.] mindenfajta eszközt állított elő, amelyek a mi 

nézőpontunkból kütyüknek tekinthetők. Önök most sokszor több alkalommal, mint azt gondolják, eszközök 

szubjektumai, amilyenek a mikroszkóptól a rádióig és televízióig [mind] létezésünk elemeivé válnak. Még 

felbecsülni sem tudják ennek jelentőségét, mindenesetre ezek részei annak, amit tudományos diskurzusnak 

nevezek, amennyiben a diskurzus meghatározza a társadalmi kapcsolat egy formáját.” 
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ezzel a diskurzusoktól független valóságok látszatát keltsük. Ma már másképp 

regisztráljuk a valóságban rejlő [V]alóst”. 3  Így, szemben a szemiotikával, a 

pszichoanalízis számára már nem a természetes (beszélt, emberi) nyelv szolgál elsődleges 

modellként,4 hanem azok a formális szkriptek, amelyek a hardver folyamataira mindig 

rekurzióval bírnak: a Szimbolikus Rend nem egyszerűen a nyelv tere, hanem mindazon 

írott szimbólumok interakciójából kialakuló szintaktika, amely saját magán túlra képes 

mutatni; az ember által másképp hozzáférhetetlen és manipulálhatatlan Valósra. 

Márpedig, mint amellett a La troisième és a Lituraterre szövegek kapcsán érvelni 

fogok, Lacan lalangue koncepciója éppen a nyelv grafikai és szimbolikusan operatív 

aspektusára vonatkozik, amelyhez képest minden beszéd, minden hang csak derivatív 

lehet egy, már az inskripció által kialakított szintaktika felől. A betű inzisztenciája a 

tudattalanban nem a differencia működését használja ki, hanem a notáció sajátos 

írásképisége által biztosított figurativitást, az előzetesen adott anyag extrapolációjának 

lehetőségét egy grafikus polifónia felé, ami az ideogrammatikus működésnek a 

motiváltságtól vagy a természetesnek tartott referenciától eltérő érvényesülését adja. Az 

inzisztencia, az instancia és a pillanatnyiság (instant) összekapcsolódik a tudattalanban, 

amikor a betű mint a szemiózis feltétele, de (oppozíció és differencia hiányában) mint 

nem szemiotizálható tényező műveleteket hajt végre egy olyan algoritmus alapján, amely 

szintén betűkből (alfanumerikus karakterekből) épül fel. A tudattalan betű instanciája 

ezért az az object-oriented programminghez tartozó pillanat, amikor a forráskód 

programként implementálódik a gép fizikai részeibe. Ez az implementáció szoftver és 

hardver között történik meg, ezért ha a pszichés apparátust komolyan vesszük, akkor 

annál a nem diszkurzív folyamatok bármifajta nyelvi megmutatkozása mindössze arra 

sarkallja a pszichoanalízist, hogy a műveleteket visszakövesse: Lacan betűjében 

kibernetizálódik Freud (álombéli) rébusza a tudattalan produktumaként. A hardver 

Valósa és a kód Szimbolikusa közötti váltások a Lacan által újraértett pszichés apparátus 

tudattalan automatonjában már egy médiumarcheológiai diskurzust produkálnak, ami 

miatt a regiszterek a priorijaként a technológiai médiumok története jelentkezik. 

                                                             
3 Wolfgang ERNST, Archívumok morajlása = Jacques DERRIDA – Wolfgang ERNST, Az archívum kínzó 

vágya/Archívumok morajlása, Kijárat, Budapest, 2008, 111. 
4 Vö. pl. Thomas A. SEBEOK, A Sign Is Just a Sign: Advances in Semiotics, Indiana UP, Bloomington (IN), 

1991, 49.  
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„Térjünk vissza a számítógép gyerekkorához, amikor valaki még könnyedén 

állíthatta: »nincs szoftver«. Nem szükséges megvitatnunk a tényt, hogy a számítógépek a 

Turing-gép matematikai modelljén alapulnak, és hogy e modell széles körben ismert volt 

az amerikai tudósok körében az 1930-as évek végén. De Turing nem a »szoftverről« írt 

1937-ben – negatív bizonyítást szolgáltatott arra, hogy nem adható meg egy általános 

algoritmus általános matematikai problémák általános megoldására. Ebből következik, 

hogy bármi, ami irányítható egy véges leírásban egy algoritmus által, az pozitívan 

kiszámítható is. Oswald Wiener gondolata, miszerint az egész világ összehajtott Turing-

gépek univerzuma, kevésbé Turing által ihletett, semmint a digitális tárolási médiumok 

markáns fejlődésének ránk gyakorolt hatását jelzi. Sejthetjük, hogy a bájtok száma a világ 

összes számítógépén már meghaladta a világ összes könyvében található betűk számát. 

Ez az entropikus digressziója a tároló médiumoknak egy másik matematikai modellhez 

irányít minket, amely szintén felelős a mostani »lassú víz partot mos«-szerű változásért 

[sea-change]: ez a kommunikáció matematikai elmélete Shannontól, az 1940-es évekből. 

Ha úgy akarjuk megközelíteni a számítógép médiumát, ahogyan az számunkra ma 

megjelenik egy evolúciós modellben – mint azt meg is tesszük a vita kedvéért –, akkor e 

modell három evolúciós komplexum egymást átfedő fejlődését vetítené egy időtengelyre, 

amelyek viszont sem nem kicserélhetők, sem nem egybevágók. Ezek tehát: 

 a kalkulálhatóság matematikai modellje 

 a tárolás fejlesztésének és címezhetőségének mérnöki technikái 

 a kommunikációs technológiák matematikája és fizikája 

Igyekszem hozzátenni, hogy a problémánk furcsa módon nem transzparens 

»terminus a quo«-ja, tehát a programnyelvek eredetének kérdése, szintén három 

részletben vezethető elő: 

1. a programnyelvek első megközelítése az 1950-es években szimbolikus 

összefüggéseket követett, a matematikai móduszt mellőzte 

2. az 1950-es évek vége a matematikailag orientálódó funkcionális és deklaratív 

nyelvek ellenmozgalmáé, amely kénytelen volt idealizálni azt a gépet, amelyből 

absztrahált[a nyelveket] 

3. az 1970-es évek elején és az 1980-as évek végén újra a szimuláció betörése jelölte 

a korábbi médiumok (írás, kép, hang) megjelenését [entry] a »számítógépben« – 

saját jogon médiummá téve azt. Ez utóbbi lépés vezetett az object-oriented 
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nyelvekhez, amelyek sem procedurálisként, sem funkcionálisként nem 

határozhatók meg. 

A programozási eljárások három nagy csoportjának vázlatához a kontextus máshogy 

rekonstruálhatatlan. Ezért a programnyelvek minden egyes elmélete, mint bármely 

médiaelmélet, egyetlen a priorit vizsgál, nevezetesen a sajátját: csak történeti[leg szituált] 

elméletként válik felírhatóvá.”5 

Hogy a pszichoanalízis már Freud által is explicitté tett sajátos kriptográfiáját (kódolás és 

desifrírozás az álomnál), illetve Freud és Lacan saját grafikus praxisait megértsük a 

nyelvhez és nyelvelméletükhöz képest, ahhoz szükséges elvégezni magának a 

pszichoanalízisnek a médiumarcheológiáját, megadni azokat a technológiai feltételeket 

(történetileg, illetve az idő- és térbeli operatív viszonyok tekintetében), amelyek lehetővé 

tették a psziché működésmódjának elgondolhatóságát a változó mediális rezsimek során. 

Sem Freud, sem pedig Lacan nem értelmezést hajt ugyanis végre sémáival és 

diagramjaival, legfőképpen pedig nem illusztrálják a folyamatokat, hanem kicsomagolják 

őket a verbális elemekből, ezzel mindig már nem diszkurzív faktorok után kutatva 

(műveletek, amelyek előállították a közlést) és azokra támaszkodva (szimbólumok 

összjátéka mint modellalkotása a produkciós folyamatoknak). A betű inzisztenciája a 

tudattalanban azt is eredményezi, mint majd látjuk, hogy a tudattalan is inzisztál az 

úgynevezett mathémákban (a lacani diagramokban, egyenletekben, formulákban). A 

notáció grafikus elemei már nem reprezentatív funkciót töltenek be, hanem operatívvá 

válnak a velük végzett műveletek során, miközben a pszichoanalitikus technika képes 

azokat szortírozni, és végtelen, variábilis sorozatokba szervezni. A pszichoanalízis 

olvasás- és írásfogalmának ezáltal olyan újraértésen kell átesnie, amely inkább a jelek 

írottságára, semmint szemantikájára vagy szemiotikájára koncentrál. Ha a rébusz a 

tudattalanműködés feltárására szolgál, a pszichoanalízis úgy mindig archeológiát végez. 

Az ennek következtében kinyert folyamatokat saját processzuralitásukban teszi 

plauzibilissé modelljeiben, nagyon hasonlóan ahhoz, mint amilyen értelemben Jussi 

Parikka a médiumarcheológiára az „operatív diagrammatika” kifejezést használta: Jussi 

hívta fel a figyelmet arra, hogy a Wolfgang Ernst-i eljárásmód valójában olyan kapcsolási 

rajzokat állít elő, melyek maguk kezdenek gépekként viselkedni, így – felfüggesztve 

                                                             
5 Wolfgang HAGEN, The Style of Sources: Remarks on the Theory and History of Programming Languages 

= New Media – Old Media: A History and Theory Reader, szerk. Wendy Hui KYONG CHUN – Thomas 

KEENAN, Routledge, London – New York (NY), 2006, 159f. 
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mindenfajta külsődleges referenciát – érvényesítik a matematikai formalizáció szülte 

notációk egymással létesített interakcióját; a skolasztika helyett a stochasztikát vezetik 

vissza a valóságba.  

“What could be called ‘operative diagrammatics’ refers in the case of Ernst to a specific 

way of understanding the objects of media studies and the way they feed into theories 

concerning ‘materiality-in-action[.]’ Operative diagrammatics is the level where 

mathematics is incorporated into our technical media machines, and hence the real world. 

Instead of the story, narrative, or image, Ernst[’s] media archaeology posits the diagram 

as the starting point for an analysis of technical media culture: diagrams are to be 

understood in the very technical sense of a visualization of information patterns, circuits 

and relations which give an idea of how the otherwise so complex machines work.”6 

Állításom, hogy a pszichoanalízis esetében minden ilyen típusú eljárás a tudattalan 

közvetlenül befoghatatlan, de folyamatában modellezhető feltárására irányult Freudnál és 

Lacannál – a disszertáció végsősoron ennek bemutatására törekszik: az első rész e 

pszichoanalitikus médiumarcheológiai diskurzus technológia(történet)i a priorijait, a 

második rész az időbeli kondícióit, a harmadik pedig a térbeli helyét tárgyalja. 

 

1.) A francia kapcsolat: a lacani elmélet „elsődleges kontextusa” 

Természetesen hiba lenne kora francia viszonyairól leválasztva tárgyalni Lacan általam 

ebben az értekezésben feltételezett médiaelméletének mai relevanciáját. A 

pszichoanalízis (kiegészülve a játékelmélettel és a kibernetikával) ugyanis már annak a 

gondolkodónak az életművében is meghatározó szerepet játszott, akitől Lacan az ’50-es 

évek elején, vagyis az érettnek nevezhető korszakában (a szemináriumainak indulásakor), 

rengeteget merített a törvény, a struktúra, a szimbólum és még számos egyéb fogalom 

tekintetében. Claude Lévi-Strauss a Szomorú trópusokban a következőképpen vall a 

freudi elméletről:  

                                                             
6 Jussi PARIKKA, Operative Media Archaeology: Wolfgang Ernst’s Materialist Media Diagrammatics, 

Theory, Culture & Society, 2011/5, 62. [„Amit »operatív diagrammatikának« nevezhetünk, Ernst esetében 

a médiatudomány tárgyának meghatározott megértési módjára vonatkozik, és arra, ahogyan olyan 

elméletekbe táplálódnak, amelyek a »cselekvő materialitást« képviselik. Az operatív diagrammatika az a 

szint, ahol a matematika bennefoglaltatik a technológiai médiumainkban, vagyis a való világban. A történet, 

a narratíva vagy a kép helyett Ernst médiumarcheológiája a diagramot adja meg kezdőpontnak a 

technológiai médiumok kultúrájának analíziséhez: a diagram [itt] a lehető legtechnológiaibb értelemben 

értendő, mint információs minták, áramkörök és relációk vizualizációja, amely [így] ad némi fogalmat 

arról, hogy az amúgy nagyon komplex gépek miként is működnek.”] 
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„Az 1920–30-as időszak volt a pszichoanalitikus elméletek elterjedésének kora 

Franciaországban. Ezeken át tanultam meg, hogy a statikus ellentétek, melyek síkján 

filozófiai disszertációink és később óráink felépítését tanácsolták – a racionális és 

irracionális, az értelem és az érzelem, a logika és a prelogika köréből –, öncélú játékra 

vezethetők vissza. […] Freud műve felfedte előttem, hogy ezek az ellentétek valójában 

nem is ellentétek, hiszen éppen a látszólag legérzelmibb magatartások, a legkevésbé 

racionális műveletek és a prelogikusnak tekintett megnyilvánulások a legnagyobb 

mértékben ››jelölők‹‹. […] Az ismeret nem holmi lemondáson alapul vagy holmi 

cserekereskedelmen; az igazi szempontok kiválasztásából áll, vagyis azokból, amelyek 

egybeesnek gondolkodásom sajátosságaival.”7  

Hogy Lévi-Strauss szerint az ellentétek mind visszavezethetők a tudattalan dinamikájára, 

ezáltal pedig a freudi elmélet alapját jelentő és kiiktathatatlan dualizmus (tudat és 

tudattalan, örömelv és halálösztön, stb.) tagjai megőrzik kontúrjaikat, de egymásba is 

hatjódnak (tudat és tudattalan szimultaneitása, az örömelv halálösztönt feltételező 

működése, mint ezekről bőven lesz szó), valamint az, hogy a gondolkodás maga is 

dologi, 8  szépen egybehangzott Lacan feltételezésével a tudattalan mechanikus-

automatikus működésmódjáról, amely modulálja a Másikon mint algoritmuson keresztül 

a szubjektumot. Nem véletlen, hogy Michel Foucault a strukturalizmusról és 

posztstrukturalizmusról szóló interjúban, majd’ három évtizeddel Lévi-Strauss memoárja 

után, hasonlóképpen pozicionálja a francia szellemi életben a lacani elméletet:  

„És érthető módon, miután a fenomenológiai feleség a nyelvhez való hozzáférésre 

képtelensége miatt kiesett a pikszisből, a strukturalizmus lett az új menyasszony. Én 

legalábbis így tekintek erre a folyamatra. Bárhogy is volt, a pszichoanalízis – 

nagymértékben Lacan hatására – szintén felvetett egy problémát, amelyik, bár nagyon 

különböző volt, nem tekinthető ezzel [ti. a strukturalizmuséval – S. R.] nem 

párhuzamosnak. Mert a tudattalant lehetetlen bármifajta fenomenológiai 

megközelítésben befogni – erre a legmeggyőzőbb bizonyíték, legalábbis francia részről, 

a tény, hogy Sartre és Merleau-Ponty (nem beszélve a többiekről) szüntelenül próbálták 

lebontani azt, amit pozitivizmusnak, mechanisztikusnak vagy freudi ››konkretizmusnak‹‹ 

hittek, hogy egy konstitutív szubjektumot tudjanak igazolni. És amikor Lacan, nagyjából 

                                                             
7 Claude LÉVI-STRAUSS, Szomorú trópusok, Európa, Bp., 1973, 53. 
8 Ua. 
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abban az időben, amikor a nyelvvel kapcsolatos kérdések elkezdtek sokasodni, azt 

mondta, hogy ››bármit csinálsz is, a tudattalan mint olyan soha nem redukálható egy adott 

jelentés effektusaira, amelyeket a fenomenológia szubjektum képes felfogni‹‹, akkor a 

nyelvészekével teljesen szimmetrikus problémát vetett fel.”9  

A lacani pszichoanalízis azonban a szimbólumműködésre történő koncentrálásával a 

strukturalizmust nyelvi fordulatként értelmező Foucault számára bármennyire 

szinkronban volt is korával, nem pusztán érintődött a strukturalizmus emberhiánya által, 

hanem már eleve poszthumán elméletként viselkedett; szubjektumát minduntalan 

kiszolgáltatva a nyelven keresztül saját írásjátékainak programozhatóságával az azok 

eredetéül szolgáló tudattalan automaton manipulációjának. 

Miért gondolom azt, hogy nem elégséges pusztán ([poszt]strukturalista) filozófiai 

kérdésként közelíteni a lacani elmélet felé, hanem szükséges egy médiatudományos 

szupplementum, illetve mit is értek ez utóbbin? A pszichoanalízist egyszerre tekintem 

egy médiumok által (nem kizárólag, sőt leginkább nem ok-okozatilag) meghatározott 

elméletnek, ami miatt nem elégedhetünk meg pusztán a nyelv területére eső részével. Ez 

nem jelenti azt, hogy ne szentelnék figyelmet annak, miként artikulálódnak a médiumok, 

de szükségesnek tartom vizsgálni mindazon témákat és gesztusokat is, amelyek egy 

jelentős része viszont kívülesik a verbális dimenzión. Hogy ezek tényleges működését 

megértsük a freudi és lacani életműben – és a tényleges működés alatt nem kizárólag a 

nyelvhez kapcsolható performativitást, hanem gépi operativitást is értek –, ahhoz 

elgendhetetlennek tűnik a médiaelmélet. Ha arra is koncentrálunk, hogy mit tesz a 

médiumokkal a diskurzus, és nem csak arra, hogy mit állít róluk, illetve, ennek 

fonákjaként, hogy a médiumok mit alakítanak a diskurzuson, akkor fel kell készülnünk 

azon pontok interpretációjára is, amelyek csak egy meghatározott technomediális 

tapasztalat révén artikulálódhatnak a pszichoanalízisben, és egyáltalán nem biztos, hogy 

diszkurzíve. Lacan médiaelméleti pozicionálása ezért nem elsőrendűen abból a 

binarizmusból ered, amelyet oly könnyedén feleltettek meg a recepcióban a nyelvnek (ti. 

a Szimbolikust), hanem éppen az ezzel bináris viszonyba nem hozható Valós válik annak 

színterévé, ahonnan a hardver kondicionáló működése eredeztethető. Foucault izgalmas 

és fontos visszaemlékezése tehát, mint ahogy ezt az idézett Ernst-passzus, és majd később 

                                                             
9 Michel FOUCAULT, Structuralism and Poststructuralism = UŐ., The Essential Works of Michel Foucault, 

vol. 2, The New Press, New York (NY), 1998, 436f.  
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idézendő Kittler-passzus megállapította, ott véti el célját, hogy egyértelműen a 

Szimbolikusnak utalja ki a posztstrukturalizmus valamennyi apóriáját, nevezetesen annak 

a kétarcúságnak, amely Jacques Derrida korai munkásságának is homlokterében állt: a 

binarizmus képtelen önmaga megalapozására, a Szimbolikus már mindig túl is kell legyen 

saját magán ebben a tekintetben. A probléma ott jelentkezik, hogy Foucault ezzel az 

inherens ambivalenciával megelégedett és a Szimbolikuson túli/kívüli regisztert is a 

Szimbolikus szabályai szerint szituálta. 

Egyfajta inkompatibilitás a lacani pszichoanalízis és a (poszt)strukturalizmus között 

ezért bizonyosan fennáll, erre pedig a feminista vonalon a posztstrukturalizmus általános 

kritikáját megfogalmazó Katerina Kolozova mutatott rá: “Problems are addressed 

unilaterally, in their singularity, while retaining a position of accountability with respect 

to their context and a rigorous assessment of the conditioning effects of the context at 

issue. Amid the rich theoretical diversity called ‘postmodern and poststructuralist 

feminist philosophy,’ there seems to be a consensus concerning several binaries of 

asymmetrical opposing terms.” 10  A François Laruelle eretnek filozófiájából fakadó 

elégedetlenség arra utal, hogy a bináris oppozíciókban az egyik tag mindenképp negatív, 

ezzel pedig nemcsak olyan mimetikus és egyszerű következmények járnak együtt, hogy 

a normatívnak választott pozitív taghoz képest a másik egyértelműen kiszorított mássággá 

válik, hanem hogy egyáltalában a kiszorítás és a másság szükségszerűen 

összekapcsolódnak, vagyis az oppozícióban negatívként megjelent tag redukálódik, és 

egy hozzá esetlegesen nem kapcsolódó helyi értékre kerül bármifajta dinamizálás ellenére 

is. Így a (nagy) Másik elgondolása hozzáférhetetlenként csak abból fakad, hogy a 

Másiknak nincs Másikja (legfeljebb képe a szubjektum [kis] másikjához [a’], ahogyan azt 

látni fogjuk), ezzel pedig meg lett fosztva attól, hogy valamifajta átmenetként lehessen 

megközelíteni, éppen egy bináris oppozíció, például a Szimbolikus és a Valós (vagy 

szoftver és hardver, kód és inskripció) között, amelynél az utóbbi operatívvá válása az 

előbbi számára maga lehet a Másik mint vezérlő algoritmus. Ez természetesen feltételez 

egy oppozícióba foglalhatatlanságot, ami ugyanakkor egy határt biztosít, és a 

                                                             
10 Katerina KOLOZOVA, Cut of the Real: Subjectivity in Poststructuralist Philosophy, Columbia UP, New 

York (NY), 2014, 7. [„A problémákat egyoldalúan közelítik meg, egyediségükben, miközben fenntartják a 

felelősségre vonhatóság pozícióját a kontextusukra tekintettel, illetve a szigorú értékelését az adott 

kontexust meghatározó behatásoknak. Abban a gazdag teoretikus tarkaságban, amit »posztmodern és 

posztstrukturalista feminista filozófiának« nevezünk, konszenzus látszik [kirajzolódni] számos 

aszimmetrikusan szembenálló bináritás esetében.”]  
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Szimbolikuson kívüli Valóst úgy tételezi multifokálisnak (de nem plurálisnak, hiszen 

egyetlen Valós van), hogy annak bizonyos aspektusai megjelenhetnek a Szimbolikusban, 

de maga nem lehet egyetlen oppozíció tagja sem. A nyelvi valóságon kívüleső Valós nem 

úgy értve jelölhetetlen tehát, hogy a szimbólumok 1-esével szembenálló 0 lenne, mely 

mindazonáltal megalapozza ezzel a negativitással a bináris rendszert, hanem ennek az 

oppozíciónak a határaként „van”, így szimbolizálhatatlan, de a szimbolizációhoz 

elengedhetetlen működésben manifesztálódhat. 

„[A]mi lényeges, hogy e reláció [ti. Valós és Szimbolikus között – S. R.] vegyítés, 

keverék vagy többértelműség [amphibology] legyen, illetve – két ellentételezés 

szintéziseként – származzon egy egyszerűen feltételezett és nem egyértelmű identitásból. 

A racionalizálásai ellenére a filozófiának saját magához, illetve a tudományhoz való 

viszonya mélyén ott egy feketedoboz, egy elgondolatlan identitás, egy technológiai, 

felfoghatatlan kapcsolat, amelynek csak az okozat számít. A filozófia nem elmélet és nem 

gyakorlat, hanem technológia – bevallottan transzcendentális technológia – elméleti és 

gyakorlati aspektusokkal. […] A filozófia a tudás egységes elmélete, bármifajta szórást 

vagy disszeminációt ajánl, még annak ellenére is, hogy szembeszáll – ez a »kritika« és a 

»dekonstrukció« – a metafizika nehéz egységeivel [identities]. Eddig úgy határoztuk meg 

ezt az egységes mátrixot ténylegesen, hogy – amennyiben nem fedi le a dekonstrukciókat, 

attól még mindig azok révén feltételeződik – az puszta elfojtás, néha »törött«, de mindig 

megőrzött a törmelék alatt. Az auto-(pozíció/adottság/jelölés) azt jelöli, hogy a filozófia 

kallibrálja (újra) a filozófiát, a tudományt és e kettő relációját, mintha azok magukban 

vagy magában lennének a Valósban tételezettek. Ezért kivonja őket a valódi egész [real-

One] jelenségéből – ezzel az állításával.  

Ennélfogva írjuk le a többi relációját a filozófiának és a tudománynak egy »duális« 

mátrix mentén (nem bináris, nem trináris, ami filozofikus, kevert vagy fraktális). Az 

egységes elmélet helyett egységesített elméletet mondunk: ez a forma jelzi először is, 

hogy a filozófia maga nélkülözhetetlenül egységesített (a Valós által), anélkül azonban, 

hogy továbbra is egységesítő lenne abban az értelemben, ahogyan azt a filozófiai 

idealizmus szeretné; egy párt anélkül, hogy még és újra ítész és kívétel legyen; egy 

egyszerű »jelenség« és már nem »magábanvaló«; redukált és már nem valódi. Filozófia 

és tudomány relációi szétzúzatnak: ez a másik logika a saját transzcendentális 
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redukciójával olyan (előálított, semmint kutatott) hatásokkal bír, amelyek csak ekképpen 

válnak leírhatókká.”11 

Amit Laruelle a filozófia területén igyekszik orvosolni, én azt a médiaelméletnek 

utalom ki inkább, és a kurrens irányzatokhoz fordulok segítségért. Bár nem fogom nem 

tekintetbe venni Lacan kortársainak, így Derridának, Foucault-nak, Jean Hyppolite-nak, 

Alexandre Koyrénak és Lévi-Straussnak a szerepét az elmélete alakulásában, mégis a 

korszak francia szellemi életének egy másik markáns jellemzőjére is hangsúlyt fektetnék, 

amely a filozófiai hatások azonosítása mellett a lacani életmű médiaelméleti 

megközelítését is jogossá teszi történetileg. A Valós egydimenzionalitásával szemben én 

ezért a (poszt)strukturalizmus által biztosított előnyt emelném ki a Valós befogására: a 

kibernetika, mint azt Bernard D. Geoghegan aprólékos archívumi munkával kimutatta,12 

a strukturalizmus érdeklődésének a homlokterében állt; élénk kapcsolat volt az ’50-es és 

a ’60-as évek francia értelmisége és az MIT, az AT&T Inc. és a Bell Labs munkatársai 

között. Ezért nem minden reflektáltság nélkül fordult Lévi-Strauss a bináris logikához, 

illetve tételezte a szimbólumok interakciójának önmagukon túli hatását, vagy használta 

Roman Jakobson a rekurziót és a cirkularitást a kommunikációs szituáció 

modellezésében, valamint definiálta újra a fonémák kódspecifikus, bináris oppozíciókon 

nyugvó természetét. Mint azt az ’50-es években a kibernetikai művészetelmélet úttörője 

(és ezért életműve tekintetében manapság szolid reneszánszt magának tudó) Abraham 

Moles megállapította: ha a XIX. század megpróbálta úgy leírni a világot, ahogyan az 

valójában van, a XX. század tudománya a modellekre alapozza magát, ezért a kibernetika 

szolgáltatja majd a válaszokat a modellalkotás kérdéseire.13 

Claus Pias azonban Geoghegannál is továbbmegy. Egyik tanulmányának zárlatában, 

miután rövid vázlatát adta annak, hogy a kurrens német médiatudománynak mennyiben 

lehetett előzménye a (poszt)strukturalizmus, három szempont szerint is sui generis 

médiaelméletnek nevezi a francia elméleti irányzatot. Először is, úgy gondolja, Foucault 

a legjobb példa arra, hogy a médiumok maguk is tudást állítanak elő a tudás tárolása, 

feldolgozása és továbbítása során. Ha ez igaz, akkor semmilyen diskurzusanalízis nem 

                                                             
11 François LARUELLE, Principles of Non-Philosophy, Bloomsbury, London, 2013, 44f. 
12 Bernard Dionysius GEOGHEGAN, The Cybernetic Apparatus: Media, Liberalism, and the Reform of the 

Human Sciences, disszertáció (Northwestern University, Evanston [IL] – Bauhaus-Universität, Weimar), 

2012. 
13 Abraham A. MOLES, Die Kybernetik, eine Revolution in der Stille = UŐ., Epoche Atom und Automation: 

Enzyklopädie des technischen Zeitalters, Bd. 7, k. n., Genf, 1959, 8. 
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képzelhető el egy médiatörténeti szubsztrátum nélkül. Másodszor, Derridától eredezteti 

annak plauzibilissé tételét, hogy a médiumok nem absztrakt hordozói valamifajta idegen 

jelentésnek, hanem konkrét és materiális saját jelentéssel (Eigensinn) bírnak. 

Harmadszor, szerinte Jean François Lyotard-hoz (és szerintem a Pias által is tárgyalt Paul 

Virilióhoz, illetve alapvetően Gilles Deleuze és Félix Guattari együttműködéséhez) 

kapcsolható, hogy a médiumok nem csupán élményt közvetítenek, hanem maga a 

mediálásuk is élményszerű: mindig is alakul a közvetítési folyamat a közvetített által, 

amellett, hogy a közvetítés is formálja a tárgyát. 14  Vagyis megkockáztatható az a 

hipotézis, amely aztán a „kommunikáció materialitásai” program15 francia résztvevőinek 

munkásságából nyilvánvalóvá vált: a médiumok a posztstrukturalizmusban nem a 

klasszikus szemlélet szerint tárolók vagy közvetítők, hanem valamennyi velük végzett 

művelet már mindig is a teljes operációs spektrummal szembesül. A tárolni szándékozott 

információ beírása szó szerint informálja az apparátust. 16  A végrehajtott folyamatok 

archívuma azonban az emberi szenzorikus bázis számára nem egycsapásra érzékelhető, 

ha modulatív hatása nagyon is érvényben van:  

“Electronic storage media take place in a sphere that is different from the scriptural 

regime of the classical archive, but this [is] a regime, on the level of alpha-numeric codes, 

that unexpectedly returns in techno-mathematical machines. This return is a temporal 

figure that cannot be reduced to the linearity of cultural history; we are confronted rather 

with a media-archaeological contemporalisation, a kind of recursion as recall. With 

computed binary data, the ‘archival’ symbolical regime returns into audio-visual media 

themselves, but in a different – numeri[c]al – way.”17  

                                                             
14 Claus PIAS, Poststrukturalistische Medientheorien = Theorien der Medien: von der Kulturkritik bis zum 

Konstruktivismus, szerk. Stefan WEBER, UVK, Konstanz, 2003, 262f. 
15 Magyarul ehhez l. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, Az interpretáció fogalma „nem-hermeneutikai” 

diskurzusokban = UŐ., Hermeneutikai szakadékok, Csokonai Kiadó, Debrecen, 2005, 7–83, illetve UŐ., A 

közvetlenség visszatérése? Materialitás és medialitás az irodalmi kommunikációban = Uo., 84–116. L. még 

S. R., Metarealitások & materialitások: Konstanz – Dubrovnik – Stanford, Irodalomtörténet, 2014/4, 505–

27. 
16 Vö. Wolfgang ERNST, Aura and Temporality: The Insistence[/Instance/Instant] of the Archive, MACBA, 

Barcelona, 2013, 18. 
17 Ua. [„Az elektronikus tároló médiumok olyan szférában foglalnak helyet, amely eltér a klasszikus 

archívum írásos rendjétől: ez egy olyan rend, az alfanumerikus kódok szintjén, amely váratlanul tér vissza 

a technomatematikai gépekben. Ez a visszatérés egy temporális alakzat, amely nem redukálható a 

kultúrtörténet linearitására: inkább médiumarcheológiai kortársiassá válásban van részünk, egy olyan 

rekurzióval, amely visszahívás. A komputált, bináris adat, az »archivális« szimbolikus rendje magukban az 

audiovizuális médiumokban tér vissza, ám eltérő módon – numerikusan.”] 
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Amikor a nem diszkurzív műveletek azon az alfanumerikus bázison keresztül 

azonosíthatók a szubjektummal kapcsolatban, amelyet Lévi-Strauss óta elementáris 

struktúráknak nevezünk, akkor a (poszt)strukturalizmus a Kittlerrel kezdődő ún. “New 

German Media Theory” eredeteként már maga is potenciális médiaelméletként működik: 

bár redukálta a Valóst konceptuálisan, megnyitott egy utat annak megközelítésére is, 

éppen a hardver saját folyamatai felől. 

 

2.) Miért éppen a médiaelmélet? 

Ha nagyon technicistának, éppen ezért a kultúratudományhoz képest idegennek tűnik is 

a kurrens német médiaelmélet, érdemes arra gondolni, hogy az ugyanúgy vívta ki 

diszciplináris autonomitását és vizsgálati tárgyának szuverenitását, ahogyan tette azt 

némileg előbb a kultúratudomány, amikor ellenszegült annak, hogy valamifajta 

kvantifikáló kutatássá redukálódjon a társadalmi rétegek olvasási szokásaival 

kapcsolatban. Tehát amiképp a kurrens kultúratudománynak sikerült a vulgármarxista 

szólamokat levetkőznie diszciplináris (diszciplínatörténeti) önmegalapozása során, és 

elszakadnia a szociológiától, felmutatva a kultúra fogalmához és gyakorlataihoz, 

elméleteihez és jelenségeihez nem kizárólagosan és nem eredendően inherensen tartozó 

társadalmiságot, a mediális diskurzuselemzés és a médiumarcheológia ugyanígy 

demonstrálta, hogy a médiumok saját operációi nem utalhatók ki exkluzív módon egy 

felhasználórétegnek: van médium tömeg nélkül. Felmerülhet továbbá a kérdés – az eddig 

írtak ellenére is –, hogy miért szükséges egyáltalán a médiaelméleti megközelítés a lacani 

korpusz esetében. Miért nem bír elegendő relevanciával, ha azt állítjuk: bár érett 

korszakában Lacan a strukturalistáktól merített, alapvetően posztstrukturalista volt (avant 

la lettre). 

A Szimbolikus Rend, melyet leginkább a nyelvvel szeret azonosítani a recepció, egy 

olyan, eredetileg adott szimbolikus diskurzus, amelyet Lacan kétségtelenül és explicit 

módon a rokonsági rendszerek Lévi-Strauss által megfigyelt és posztulált működése 

alapján tételezett. Az antropológus alapvető tétele, hogy a + és - binaritása – ami 

megszabja egy-egy személy szimbolikus helyi értékét a rokonságon belül, illetve a köztük 

lévő kapcsolatokat alakítja – az elementáris struktúrák transzformációnak során 

érvényesül kizárólag. A magatartásegyüttesként szolgáló csomagból így a pozitivitás és 

a negativitás csak egy-egy új elem belépte vagy egy meg nem jelenő elem miatt hívódnak 
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elő.18 Ennek remek példáit találjuk meg a mundugomorok vizsgálatánál, amikor a fiú 

kiházasításakor a lányt mint csereárut használja az anya, azonban ezzel az apát elzárja 

újabb feleségektől, így a szülők alapvetően harmonikus kapcsolata pozitívról negatívra 

vált. 19  Hasonló a helyzet akkor is, amikor a nagybácsi lefoglalja magának nővére 

születendő lányát, és attól függően, hogy lány születik-e vagy sem, a nagybácsi és a 

testvére közötti viszony vagy pozitív marad, vagy -lány +fiú esetén negatívvá válik 

(utóbbi esetben a hagyományosan jó nagybácsi–unokaöcs kapcsolat is megromlik, mert 

nem lány érkezett a családba).20 A lány mindkét esetben kapcsolóként szolgál, amely a 

helyi értékeket és a viszonyokat rendezi, viszont, mint az oppozíciókat ekképpen 

moduláló differencia, változatlan és fixált státusszal rendelkezik –ezt Derrida is 

megkritizálta Lévi-Strauss struktúráinak működésénél ’66-ban a Johns Hopkins 

egyetemen tartott konferencián. 

Lacan eltérése Lévi-Strausstól az elementáris struktúrák tekintetében azonban nem a 

derridai vonalban keresendő. Nem vitatom, hogy egy elsődleges olvasatban Lacan éppen 

a strukturalisták nyelvet instrumentalizáló tendenciáinak mehetne neki akkor, amikor 

különbséget tesz az etnológustól vett szimbolikus dinamizmus és az állatok 

ösztönműködése között, és megállapítja, hogy előbbi nem egyezik meg azzal, hogy a 

sirályok a kifogott halat csőrről csőrre adják; a jel cirkulációja különbözik a csak 

reflexszerű választól, mely egy jelzésre érkezik jelzésként (É 272). Mégis inkább Jules 

Massermannak a nyelvet érintő gondolatát kritizálja ezzel, amely szerint a jel és a jelzés 

közötti utca nem egyirányú, sőt, a határvonal közel sem annyira elvágólagos, mint azt 

hinni szeretnék a filozófusok. Lacan – cáfolva annak massermani lehetőségét, hogy az 

ismert pavlovi kísérlet bármikor is applikálhatóvá válna valamifajta „nyelvi reflexként” 

is – előtárja gondolatkísérletét, melyben egy mosómedvét is lehet kondicionálni arra, 

hogy egy bizonyos helyre rohanjon az élelméért, valahányszor egy azt ábrázoló kártyát 

rakunk elé. Ha viszont nem elég finom az étel, ez – Masserman logikája alapján– arra 

késztetné, hogy összetépje a kártyát, mint a csalódott asszony a neki küldött szerelmes 

levelet (É 273). Lacan végül azzal a szúrással vérezteti ki a reflexekre redukált 

pszichológiát, hogy akkor már százszor inkább a mosómedve üljön az analitikusi 

                                                             
18  Claude LÉVI-STRAUSS, Gondolatok a rokonság legkisebb alkotóeleméről = UŐ., Strukturális 

antropológia, Osiris, Bp., 2001, 2, 77. 
19 Uo., 79. 
20 Uo., 80. 



19 
 
 

 

fotelben, mint Masserman, mert előbbinek legalább Jacques Prévert Inventaire c. verse 

révén köze van a poetikához, így pedig a szimbólumok valódi működéséhez (É 275). 

Természetesen még a legelvakultabb, a hard médiatudományra felesküdött kutató sem 

kerülhetné el az elismerő bólintást e kijelentéssel való egyetértését jelezve – nemhogy én 

–, azonban a lacani gúnyolódás nem fedi le teljes mértékben mindazt, ami miatt 

viszolyogni lehet az egyszerű akció–reakció-típusú konstrukcióktól a pszichoanalízisben. 

Vagyis Lacan nem pusztán a nyelv devalválása miatt tör pálcát Masserman elképzelése 

felett. Ugyanis majd’ tizenöt évvel később már a strukturalisták válnak 

mosómedveidomárokká Lacan szemében: Lévi-Strauss struktúraműködése nem 

különbözik az egyszerű válaszadásoktól, ennyiben pedig alkalmatlan a 

tudattalanműködés formalizálására a Másik diskurzusaként.  

“And yet, as Lacan realized during the early 1970s, the epistemology of psychoanalysis 

also sits uneasily with the tenets of structuralist science. Lacan’s progressive detachment 

from structuralist linguistics and structuralist anthropology may first of all be explained 

through the fact that, as a psychoanalyst, he was not particularly interested in the study of 

language as an abstract formal system nor, for that matter, in the classification of the 

transformative rules that govern patterns of kinship and myths. Psychoanalysts deal with 

the signifier as it is articulated by a particular subject within a singular social setting, and 

the process of articulation matters at least as much as, if not more than, the articulated 

product. Confronting Roman Jakobson in a memorable session of his Seminar XX, Lacan 

proclaimed that psychoanalysis does not require linguistics (linguistique),but is in need 

of a science of ‘linguistricks’, ‘linguistrickery’, ‘linguisteria’ (linguisterie) – a science 

that takes account of the tricks language plays upon us, a science that renders the linguistic 

trickeries with which an analysand presents himself, a science that takes seriously the 

linguistic twists and turns underpinning the symptoms of hysteria and the intricacies of 

the hysterical discourse (Lacan 1998b [1972–73]: 15). 

At a more fundamental level, Lacan gradually came to realize that structuralist science, 

in its relentless emphasis on the operative mechanisms of reason, including in those places 

where reason has been annihilated and rejected as irrationality, madness and stupidity by 

the authoritative voices of scientific ideology, had failed to recognize the very limits of 

reason. By reducing everything to the formal operations of language, structuralist science 

becomes a tyrannical superpower in its own right, which crushes the significance of any 
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resistant core of non-knowledge within operative systems of thought, be it those 

animating the unconscious. In response to structuralist science, and as an alternative to 

the all-encompassing terror of its linguistic premises, Lacan subsequently developed a 

discourse theory (Lacan 1991 [1969–70]) in which a crucial place is reserved for the 

‘object a’, the object which defies reason and which links truth (the intrinsic boundary of 

knowledge, the perpetual evaporation of meaning) to the dimension of jouissance.”21  

Vagyis a ‹‹ contracter ›› mint ’reflexszerűen összehúzódni’ és mint ’szerződést kötni’ (a 

cserén alapuló házasság esetén és a szimbólumok révén) aktusai eltérő jeltípusokat 

követelnek meg; ez ‹‹ signal ›› és ‹‹ signe ›› kitörölhetetlen különbsége az érett Lacannál 

(É 273f). A Szimbolikus Rend eredendő törvényénél azonban már a mosómedve 

debütálásakor, 1953-ban a strukturalizmustól eltérő vizsgálódási perspektíva tör fel a 

lacani gondolkodásmódban a tudattalan kapcsán. Mert bár Lévi-Straussnál is jelen van 

az, hogy a mundugomoroknál a lányt a nagybátyjának az apai nagynéni szolgáltatja ki, 

ez mindösszesen egy szimmetrikus szerkezetet hoz létre, mégha a nagynéni helyi értéke 

a teljes áramkört (cirkulációt) foglalja is magában, hiszen ő már részt vett egy ugyanilyen 

                                                             
21 Dany NOBUS – Malcolm QUINN, Knowing Nothing, Staying Stupid: Elements for a Psychoanalytic 

Epistemology, Routledge, London – New York (NY), 2005, 61f. [„És ahogy ez Lacan számára az 1970-es 

évek elején nyilvánvalóvá vált, a pszichoanalízis episztemológiája szintjén nehezen fér meg a strukturalista 

tudomány dogmáival. Lacan folyamatos lekapcsolódása a strukturális nyelvészetről és antropológiáról talán 

legelőször is azzal a ténnyel magyarázható, hogy pszichoanalitikusként nem volt kifejezetten érdekes 

számára a nyelv mint egy absztrakt, formális rendszer, ahogy, ha már itt tartunk, azon transzformatív 

szabályok rendszerezése sem, amelyek a rokonság és a mítosz mintáit rendezik. A pszichoanalitikusok 

azzal a jelölővel bánnak, amelyet egy adott szubjektum artikulál egy egyedi társadalmi helyzetben, és az 

artikuláció folyamata legalább annyira lényeges, ha nem lényegesebb, mint az artikuláció produktuma. 

Roman Jakobsonnal vitába szállva a XX. szeminárium egyik emlékezetes szeánszán, Lacan azt 

nyilatkoztatta ki, hogy a pszichoanalízisnek nincs szüksége nyelvészetre, de nagyon is kellene neki a 

„nyelvésztrükk” tudománya – egy tudomány, amely tisztában van azzal, miként ver át minket a nyelv, 

amely bemutatja azon trükköket, melyekkel a páciens kialakítja magát; egy tudomány, amely a hisztéria 

szimptómátit és a hiszterikus diskurzus komplexitását alátámasztó nyelvi fordulatokat komolyan veszi.  

Egy ennél is alapvetőbb szinten Lacanban fokozatosan tudatosodott az, hogy a strukturalista tudomány, az 

értelem operatív mechanizmusaira hajhatatlanul helyezett hangsúlyával egyszerűen elmulasztotta 

észrevenni az értelem nagyon is létező határait; még az olyan esetekben is, melyekben az értelem 

megsemmisült, és irracionalitásként, örületként hülyeségként vált elutasítottá a tudományos ideológia 

autoratív hangjai által. A mindent a nyelv formális műveleteire redukálással a strukturalista tudomány maga 

is diktatórikus szuperhatalommá válik, ami szétzúzza a jelentőségét az operatív gondolatrendszerekben – 

mint amelyek a tudattalant megelevenítik – a nem tudás bármely ennek ellenálló magjának. Válaszul a 

strukturalista tudományra és a nyelvészeti premisszák mindent átható terrorjára, Lacan kifejlesztett egy 

diskurzuselméletet, amelyben az »objet a«-nak nélkülözhetetlen pozíciót szánt; a tárgynak, amely 

szembemegy az értelemmel, és amely az igazságot (a tudás valódi határát, a jelentés szüntelen elpárolgását) 

a jouissance-hoz köti.”] Azért meg fogom mutatni a III. részben, hogy a helyzet nem ennyire egyszerű a 

formalizáció terén, ha médiaelméleti szempontból nézzük. Illetve azt is bizonyítom majd, hogy igazság és 

tudás egymást kizáró érvényesülése alapján Lacan mégiscsak kidolgozott egy saját formalizációs eljárást, 

csak a strukturalizmus reflektálatlanságát és szimbólumainak reflexszerű működésmódját utasította el. 

Állításom, hogy a linearitás felbomlása iránti igénye nem a nyelvből medialitásából fakad, hanem 

masinisztikus processzusok tulajdonságai szolgálnak motivációul ehhez. 
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csereműveletben: 22  eleve mindenki egyszerre meghatározott/megképzett (másik) és 

meghatározó (Másik). Ez azonban mindössze az Imaginárius mozgásokat érinti: csak úgy, 

mint ahogy Lévi-Strauss egy másik példájában, a leléknél egy unokaöcs jelenléte az anyai 

nagynagybácsi ágán a házasodási rendszer vertikális szerveződését horizontálisba 

fordíthatja, vagyis a generációk közötti kötések helyett az egy generáción belüli 

kapcsolatok válnak meghatározóvá – ez nem más, mint egy 90°-os elforgatása a 

tengelynek. Vagyis Lévi-Straussnál a reciprocitás, a két tag helyi értékének és a köztük 

lévő viszonynak egy harmadik általi megalapozása és megváltoztatása, irányuljon az akár 

az egész rendszer működésére is, nem terjed ki a szimbolikus áramkörben beálló 

formálódásra, hanem egy imaginárius fordulat marad, amely viszont mindig feltételez 

egy inerciát Lacan szerint; csak az áramlási irány módosul. Mint azt megjegyzi, a cikloid 

nem egy, a Gestalt pszichológiához kötődő jó forma (bonne forme), hanem a 

Szimbolikusé (SII 353), tehát magában az áramkörben beálló változások körülményeire 

és az alfanumerikus alapra kell reflektálnia a pszichoanalitikus vizsgálódásnak: ehhez 

nem elégséges a strukturalizmus, ez már médiaelméleti diskurzust feltételez. 

A leléknél a fiú, a mundugomoroknál a lány a jelenléte vagy távolléte alapján képes 

kapcsolóként funkcionálni tehát a lévi-straussi rokonságelméletben, de Lacant nemcsak 

a struktúra transzformációjában újrarendeződő viszonyok, a bemutatásban megjelenő (a 

csomagból előhívódó) negativitás és pozitivitás, valamint ennek dinamizmusa és 

szabályai érdeklik, hanem a szimbólumok közötti interakciók, amelyekben a tudattalan 

inzisztál; az újrarendezés körülményei és műveletei a tudattalan és a szubjektum közötti 

cirkulációban. Ha senki nem ignoráns a törvénnyel szemben (É 272), mert már eleve része 

annak az áramkörnek, amelyre a Másik mint algoritmus kifejti hatását (miközben a 

nagynéni meghatározza a lány cseréjét, a közben ő maga is meghatározott az azt 

megelőző tranzakció által) – ahogyan az Imaginárius (algoritmus) a Szimbolikuson 

(kódolás) keresztül modulálja a Valóst (hardver), mint arról az első részben lesz szó –, 

akkor Lacannál a kapcsolás aktusa és körülményei a --ról a +-ra váltásban (a relációknál) 

a struktúrák transzformációi során a 0 és 1 (jelenlét és távollét) operációin keresztül 

szolgáltatják a valódi szimbolikus alapot. Tehát nem kerülhető el annak figyelembe 

vétele, és ez a médiumarcheológiai kérdés, hogy a kapcsolás maga digitális, de a két 

diszkrét állapot, az 1 és 0 közötti stádium analóg.  

                                                             
22 LÉVI-STRAUSS, Gondolatok a rokonság legkisebb alkotóeleméről, 80. 
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Vagyis Lacan – a strukturalistákkal ellentétben – problematizálja, alfanumerikus 

láncolataival pedig enaktálja is, annak a szimbolikus alapdiskurzusnak a megképződését, 

amely a szubjektum tudattalan általi manipulációinak a szimptómáját juttatja a nyelvbe, 

ezzel pedig megtapasztalhatóvá teszi számára a tudattalanműködés igazságát (É 274). Bár 

azt átveszi Lévi-Strausstól, hogy a szimbólumok nem elszigetelten léteznek és nem 

referenciálisak (É 274), a strukturalizmussal szemben még az az időbeliség is érdekli, 

amely a struktúrák megképződéséé, illetve amely a szimbólumok saját műveleteihez és 

azok előállításához tartozik: ‹‹ L'homme littéralement dévoue son temps à déployer 

l'alternative structurale où la présence et l'absence prennent l'une de l'autre leur appel ›› 

(É 46).23 Ugyanis Lacannak azzal kell szembenéznie, hogy már eleve adott egy törvény, 

amely a szimbólumképződést és -működést vezérli, e művelethez pedig alapvetően egy 

hiány szükséges, hiszen a szimbólum a távollétből előállított jelenlét (É 276): a tudattalan 

eredendő törés, szakadék, a szimbólumoknál pedig olyan üres helyként jelenik meg 

(mivel maga nem szimbolizálható, csak a folyamatai), amely egyszerre modulálja az 

inskripciót és szüntelenül felülíródik saját műveleteivel – ezt a mítosz diskurzusa kapcsán 

részletesen tárgyalni fogom a második részben.  

Bár Lévi-Strauss a rokonsági rendszereknél problémamentesen tételezhette, hogy 

minden házasságkötés előfeltétele egy már meglévő házasság, vagyis a csere 

szentesítéséhez szükséges egy előzetes cserefolyamat (apai nagynéni), illetve hogy a 

(még nem) nagybácsi helyi értéke üresen hagyható, csak úgy, mint a meg nem született 

unokahúgé, akit magához vesz, a Marcel Mausstól átvett manát egyfajta placeholderként 

tételezve, Lacan hiába hivatkozik látszólag affirmatíve erre a lépésre is az etnológust 

követve, alapjaiban máshonnan közelít a kérdéshez. Lévi-Strauss a manát arra hozza 

érvként Maussnál, hogy a szimbólumok alapvetően eredendőbbek és valóságosabbak 

annál, mint amit szimbolizálnak, 24  így viszont létezniük kell akkor is, ha jelentés 

nélküliek, feltöltetlenek (még nincsenek semmivel realizált oppozícióban). Például ha 

nincs szó valamire, attól még potenciálisan adottnak kell lennie egy szimbólumnak egy 

oppozícióban. 25  Ezért is gyakorol kritikát Lévi-Strauss Mausson, elődjének ugyanis 

elkerülte figyelmét, hogy a csere már mindig az eredeti szimbólumhoz képest inherens, 

                                                             
23 [„Az ember szó szerint időt szán annak a strukturális változásnak a kialakítására, amelyben a jelenlét és 

a távollét egymást hívja.”] 
24 UŐ., Bevezető Marcel Mauss életművéhez = Marcel MAUSS, Szociológia és antropológia, Osiris, Bp., 

2004, 30. 
25 Uo., 41. 
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nem pedig vannak a szimbólumok (javak, kötelezettségek, jogok, stb.), amelyek aztán 

cirkulálni kezdenek;26 kezdetben volt a tett. De ez a tett nem a dolgok cseréje, hanem 

egyáltalában a manának nevezett, Lévi-Straussnál lebegő jelölőként aposztrofált 

szimbólum mint (ki)cserélhetőség és felülírhatóság, amelynek csak derivatív formája az 

áru tényleges cirkulációja. Miközben Lacan felidézi, hogy a negativitás pozitivitást 

eredményez (az incesztus tabu a csere törvényeinek kiépítését szolgálja két törzs/család 

között) (É 277), és a szimbolikus funkciók értékét e művelet alapján maga is érvényesíti 

elméletében, az apa eredendően szimbolikus helyzeténél a csere, mint azt az Apa 

Neveinél (les Noms-du-Père) látni fogjuk, már egy identifikációt feltételez az apával az 

Oidipusz komplexusban. Vagyis Freud unokájának játékában – amelyben a gyermek egy 

madzagra kötött faorsót hajított el magától, majd pedig visszahúzta, eközben pedig fort 

és da kiáltásokkal kommentálta a tetteit – a hiányon alapuló helyettesítés mint művelet 

eredeti formájában akkor bukik a felszínre, amikor az apa hiányzik, és így kellene a 

helyébe lépnie a szubjektumnak. Ekkor egy alapvető hiány, egy lyuk keletkezik a 

szimbolikus univerzumban/Rendben, mert nincs ott a szimbolikus figura, de a művelet 

fonák módon adott (É 278). Ez a kizárólag a pszichózisban hozzáférhető eredeti 

jelölhetetlenség, mint azt látni fogjuk, az utólagos (nachträglich) visszatérésben már 

mindig a Szimbolikus és a Valós közötti rekurzióra vonatkozik. E hiánytól indulás által 

tárulnak fel a (a szemiotikán kívüli, pl. időbeli) keletkezési körülményei egy utólag 

megképzett eredeti szimbólumnak az ürességből egy azt megelőző művelet alapján, 

amelyet nincs min elvégezni. Ha a regresszió imaginárius, mint Lacan állítja, akkor az 

így mutat mindig a szimbolikus interakció Nachträglichkeitjára (például az ősjelenet 

létrejöttével kapcsolatban, mint azt majd látjuk). Az Imaginárius chiazmusok, forgatások, 

deferációk ekképpen utalnak vissza mindig a Szimbolikus eredőjükre (az ún. szimbolikus 

tartozásra [É 303]), amely ugyanakkor a Valós és a Szimbolikus közötti rekurzióhoz 

utalja az elméletet: művelet => (modulatív) szimbólumműködés => művelet. Így bár 

Lacan is használja a mau(kén)t (a manát) mint a cirkulációt biztosító és vezérlő zéró-

szimbólumot (É 279), nála ez nem inerciát idéz elő, mint az ajándékadásnál Mauss 

esetében, hanem folytonos kisüléseket, üres helyeket, amelyeknél regiszterváltások 

történnek: kapcsolások nem kizárólag az adott struktúrán/áramkörön belül, hanem azon 

regiszterek között, amelyek a cirkulációt (annak alfanumerikus alapjait, ütemezését, stb.) 

                                                             
26 Uo., 35. 
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létrehozták. E létrehozás, a megképződés a regiszterek interakcióiban és a regisztereken 

belül is tárgyalásra kerül Lacannál, így az imaginárius cserefolyamat helyett annak azon 

alapjára figyel, ahol törés van: kiesett idejű látencia, moratórium, kapcsolás idő Freud 

Mózesében az üres helyhez (apagyilkosság) történő rekurzióval például. A szimbólumok 

(0 és 1) között a szimbolizálhatatlan (Valós) üres helyek révén (mint a tilitoli játéknál, 

ahol éppen azért lehet mozgatni a csempéket, mert hiányzik egy mező a képből) 

manipulációk kivitelezhetők, és valami új állítható elő: a Szimbolikus Renden belül (pl. 

a szimbólumok interakciója általi rekurzió, mely időt ad, vagy a lánc temporalitását 

újraszervezi, mint az ősjelenet beillesztése) és kívül (a komputációhoz szükséges idő, 

vagyis műveletileg valós, de szimbolikusan jelölhetetlen idő). Vagyis Lacant pontosan az 

utólagos keletkezés és kialakulás előzetes műveletei érdeklik, mint az őselfojtás és az ősi 

identifikáció, illetve ezek ismételhetőségének mechanizmusai és előttiségként történő 

posztulációjuk kondíciói. Amennyiben tehát a szimbólum a hiányból előállított jelenlét, 

és emiatt a tudattalan szimbóluma, úgy Lacan manája a cirkuláció biztosítéka és a 

Szimbolikus tartozásban mindig meglévő hiányzó elem, egy eredeti hiány miatt 

elvégezhető művelet jelölővé írása (ami maga is művelet). Ezért a lebegő jelölő a 

pszichoanalízisben inkább üres jelölő lesz, amely az e konstellációkhoz szükséges 

időtengely-manipulációs műveleteket tartalmazza: ha Ernesto Laclau megírta ennek 

politikáját, én a médiaelméleti kifejtésére vállalkozom Lacannál – leginkább az értekezés 

második részében. 

Mert ha a tudattalan nem tehető is tudatossá, a műveleti működése attól még 

plauzibilissé válhat. Ennél keresve sem találhatnánk jobb keretet mint az a médiaelmélet, 

amely pontosan ilyen kondíció- és operációcentrikus paradigmában mozog; az embertől 

elzárt tudattalan időbeliség pedig a gép autonóm idejével azonosítódik már Lacannál is. 

Túl azon, hogy Lacan retorikája motiváltan technológiai, az időfolyamatok nagy szerepet 

játszanak nála: már a ’40-es években ott van a megértés ideje (Szimbolikus) mellett az 

összefoglalás pillanata (Valós): 

‹‹ Mais la mathématique peut symboliser un autre temps, notamment le temps 

intersubjectif qui structure l'action humaine, dont la théorie des jeux, dite encore stratégie, 

qu'il vaudrait mieux appeler stochastique, commence à nous livret les formules. 

L'auteur de ces lignes a tenté de démontrer en la logique d'un sophisme les ressorts de 

temps par où l'action humaine, en tant qu'elle s'ordonne à l'action de l'autre, trouve dans 
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la scansion de ses hésitations l'avènement de sa certitude, et dans la décision qui la conclut 

donne à l'action de l'autre qu'elle inclut désormais, avec sa sanction quant au passé, son 

sens à venir. 

On y démontre que c'est la certitude anticipée par le sujet dans le temps pour comprendre 

qui, par la hâte précipitant le moment de conclure, détermine chez l'autre la décision qui 

fait du propre mouvement du sujet erreur ou vérité. ›› (É 287)27 

A tudattalan mint automaton ütemezése ezért nem idő nélküli énmanipulációt hoz létre 

Lacan szerint: a kiesett, üres idők, a tétlenség vagy éppen a kapkodás a múlt és a jövő 

interrelációjának kialakításában játszanak szerepet – a múlt éppen a nem lineáris idő (és 

az időtengelynek a tudattalan által végrehajtott manipulációja) miatt határozhatja meg a 

jövőt (játékelméletileg) azzal, hogy a jelenben feltűnik (pl. az elfojtott visszatéréseként). 

A lacani elmélet egyik meghatározó, temporalitást érintő kérdése tehát nem az, miként 

alakul ki az én, hanem hogy milyen nem diszkurzív technikák szükségesek ahhoz, hogy 

a tudattalan manipulálhassa azt az „üres” (jelölhetetlen, kiesett) időpillanatokban. Ez a 

szubjektummanipuláció pedig a tudattalan médiumarcheológiáját várja el, valahányszor 

az alany funkciói apparátusra ruházódnak át.28 

Amennyiben tehát a lacani elmélet homlokterében áll az a kérdés is, miként jöhet 

létre a (manipulálható) cirkuláció, ez a formalizáció aktusára reflexióval kell bírjon, 

hiszen a tudattalan és a szubjektum közötti áramkör, illetve a tudattalanműködés Lacan 

által felállított modelljei időt és folyamatokat termelnek olyan folyamatok alapján, 

amelyek maguk is időbe telnek. A formalizációs eljárás jelentősége abban rejlik, hogy a 

modellek működése már belejátszhat a modellezett folyamatokba ez által: alakítja azokat, 

hiszen inzisztál a szimbólumok interakciójában a tudattalanműködés (É 277), amely a 

szubjektumot manipulálja. A formalizálás és modellezés nem aspektuális gyakorlatok 

tehát, hanem a lacani mathémákat ezek avatják alfanumerikus alappá: „Das Gesetz 

                                                             
27 [„De a matematika képes szimbolizálni egy másfajta időt, nevezetesen az interszubjektív időt, amely az 

emberi cselekvést strukturálja, és amelynek a játékelmélet elkezdte megadni a formuláit, igaz még 

stratégiának hívva azt, amelyet jobb lenne inkább stochasztikának nevezni. 

Jelen sorok szerzője megpróbálta egy szofizmussal demonstrálni a temporális forrásait az emberi 

cselekvésnek, amennyiben az egy másik által meghatározott bizonyosság eljövetelét találja a hezitálás 

ütemezésében, és a döntésben, amely ezt bevégzi, megadva a másik tettének (amely emiatt már 

bennefoglaltatik [sajátjában is]) az elmúlt ütemezéssel együtt az eljövendő értelmét is. 

Bemutatom, hogy a szubjektum által anticipált bizonyosság a megértés idejében, a sietséggel – amely az 

összefoglalás pillanatában csapódik le – meghatározza a másik döntését, amely a szubjektum saját lépését 

hibává vagy igazsággá avatja.”]  
28 Vö. ERNST, Archívumok morajlása, 114. Innen a fontossága a paranoid (pszichotikus) tudásnak Ernstnél 

is. 
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unabhängig von der numerischen Wahrheit seiner Wiederholung ist der Name des Einen, 

geschriebenen im Realen. Und das Reale ist die taumelnde oder intransigente 

Wiederholung des Einen in der Vielfalt der Ereignisse.”29 Vagyis sajátos kettős kötést 

alakít ki Lacan a modelljei és a tudattalan működése között: a tudattalan automatizmusa 

azért lehetséges, mert bináris, ugyanakkor az ismétlés automatizmusa 

(szimbólumprodukcióban, a múlt megjelenésével a jelenben, stb.) már eleve aktív 

mindenfajta kódolásban; a Valósba íródó Szimbolikus folyamat (az implementáció) 

konvergál a tudattalanműködéssel. A formalizációnak adekvátnak kell lennie, mert annak 

feltételeit, hogy az üres hely formatív lehessen (a törlés [elfojtás] pedig inskripció 

[visszatérés]), a modellek magukon belül és átírásaikban alakítják ki, vagyis a 

formalizáltság maga is formalizál; mediális interakciókban mutatkozik meg a 

tudattalanműködés. A modellek így adják ki azt az operatív szintaktikát, amelyik a Másik 

diskurzusaként pozicionálódik.  

Ezért először médiaelmélet és csak ezt követően nyelv- és kultúraelmélet a lacani 

pszichoanalízis: a hiány törvénye a szimbolikus törvény előtt áll – a moduláló 

moratórium, mint látjuk majd Lacan Le temps logique c. tanulmánya kapcsán, amelyre az 

előző idézetben utal, már mindig egy Norbert Wiener-i értelemben vett extrapoláció (a 

második részben végig e specifikus értelemben használom a kifejezést annak 

meghatározása után). Vagyis ami nem szimbolizálható, csak szimbólumok által kitermelt, 

az egyszerre két dolog: a produktum (szintaktika) és a produkció (művelet) – amikor 

pedig e kettő elválik egymástól, akkor már nem a nyelv, hanem a technológia terepére 

tévedtünk Kittler szerint. A Másik diskurzusa Lacan esetében tehát éppen mindig a 

hiányon keresztül érvényesül, nem pedig tagok és relációk változásánál, egy csomag 

elemeit aktivizálva, mint az elementáris struktúráknál: az Imaginárius cirkuláció 

modulatív Szimbolikus diskurzusa, mint látjuk majd Maxwell egyenleteinél és a 

pszichoanalízis elektromágneses a priorijánál, már maga egy olyan törésből fakad Valós 

és Szimbolikus között, amiben inzisztálhat a tudattalan; az áramkör töltéseinek leírása 

egy transzfer, egy átírás, egy formalizációs aktus, amely jelölhetetlen, és amelynek 

végrehajtása a tudattalanról is feltételeződik az emlékezésben vagy a szimptómák 

                                                             
29 Jens SCHREIBER, Stop Making Sense! = Diskursanalysen 1: Medien, szerk. Friedrich A. KITTLER – 

Manfred SCHNEIDER – Samuel WEBER, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 1987, 177. [„A 

törvény, függetlenül numerikus ismétlésének igazságától, az egy neve a Valósba írva. És a Valós a 

forgolódó és meg nem alkuvó ismétlése az egynek az események számosságában.”] 
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nyelvben feltűnésekor. Maga a visszatérés, a regresszió, a visszakapcsolás, a rekurzió egy 

eredendő törésre/hiányra történik, és az e diszkontinuitásból fakadó kontinuus (pl. 

tudattalan és nyelv közötti) cirkuláció létrejötte egy újabb áramkört rajzol ki (ír át). Ehhez 

az öngerjesztéshez pedig a kibernetika szükséges. Bármely két tag (szubjektum és 

tudattalan, illetve a tudattalan szubjektummozgató áramköre [mint egyik tag] és a 

tudattalanműködés kapcsolata a pszichés apparátus többi elemével [mint másik 

tag/áramkör]) között ugyanis éppen a szimmetria hiánya (időbeli eltérés a működés terén 

[pl. késletetés, inkubációs idő, amíg az elfojtás felszínre tör a Szimbolikusban], a zaj [pl. 

a rébusz ambiguitása], stb.) miatt létesülhet (deferált alapú) cirkularitás: már magában e 

logikában érvényesül a tudattalanműködés. A formalizációs művelet ehhez való 

igazodása változtathatja jelölhetővé a tudattalanműködést a formalizáció eredményeiként 

kapott modellekben. Erről az imaginárius modellformalizációról szól a harmadik rész a 

topológia diskurzusaként tételezve azt Lacannál: egy alakzat önmagába hajtásában a 

művelet önmagára ismétlése történik meg (rekurzív algoritmus, a2), a Valós és 

Imaginárius viszonyában az időbeli visszatérés topológiai rekurzióvá alakul a lyuk miatt. 

A freudi varázsnotesz ebből a szempontból arra lesz példa, hogy két sík térbeli 

elválasztottsága miként eredményezhet időbeli aszinkronitást, ennélfogva hogyan 

hajtódik a tér időbe, e művelet pedig saját magára akkor, amikor a modell ezt modellezi.  

A mathémákkal modellezhetőség tehát megköveteli, hogy a diszkrét elemek saját 

szabályírása érvényesüljön: egy változó érték, egy ambiguitás, a tudattalan 

visszatükrözhetetlensége, a szubjektumnak legfeljebb többszörös átírások révén történő 

szembesülése a Másikkal (Másik(A)=>másik(a’)-ego’(a)<=ego(S) – mint a Schéma L-

nél látjuk) adja meg a helyi értékét egy elemnek a pszichés apparátusban. Ez Shannon 

gépeivel érhető tetten Lacannál, amelyeknél egy látszólag interszubjektív viszony a 

felhasználó részéről egy azon kívüli folyamat által ütemeződik többszörös áttételekkel: 

van egy játékos, aki a gépet magához hasonlóan játékosnak feltételezi, de valójában a gép 

ütemezi a játékot is; egy eredeti szimbolikus áramkör (mely miatt egyáltalában létrejöhet 

a játék) imagináriusként (interszubjektívként) tételeződik. Maga a tudattalanműködés 

Lacannál így egy olyan (gépi) kommunikációs modellel azonosítódik, amely már egy 

eredeti kommunikációs modell (ön)átírása; ha Lévi-Straussnál mindig van egy előző 

szerződéskötés, Lacannál mindig kell lennie egy újabb áramkörnek, amely egy már 



28 
 
 

 

meglévőből bomlik ki. És mint látni fogjuk, ugyanígy jár el Shannon a telegráfról készített 

gráfjával, amely kísérteties hasonlóságot mutat Lacan sajátjaival.  

 Lacan modelljei ilyen értelemben a tudattalan papírgépei. Alan Turing 

gondolatkísérletében a papírgép, amely valamennyi komputációs algoritmust képes 

szimulálni, egyszerű bináris if-then logika alapján működött automatikusan.30 Maga a 

hardver mindössze annyit csinál, hogy az író- és az olvasófejjel rendelkező gépbe betöltve 

egy végtelen hosszú papírszalagot, azt vagy statikus állapotban hagyja, vagy jobbra vagy 

balra mozdítja el a betáplált szabályrendszernek megfelelve – ennyiben ez a primitv gép 

hasonlít a nála mechanikailag jóval komplexebb írógépre. A különbség ott jelentkezik, 

hogy az inskripció az olvasás függvényé válik, vagyis a jel (0 vagy 1) vagy éppen annak 

hiánya (ami maga egy 0-1 logika) határozza meg az olvasásban, hogy az írófej meghagyja 

vagy felülírja (törli) a jelet, illetve meghagyja vagy felülírja az üres helyet.31 Ezt követően 

a programfolyamatban visszatérés történik az olvasásra, majd ismét az írásra, és így 

tovább. Minden egyes ilyen programmenet tartalmazza a tárolás, feldolgozás és 

továbbítás műveleteit, ezekkel pedig olyan szimbolikus működésmódot alakít ki, amely 

túllép a valóság kauzális relációin.  

„A ››komputáció‹‹ – mely 1936-ig emberi tevékenységre utalt – egy új, technológiai 

jelentést vett magára, amely attól kezdve világtörténelmet írt. […] A tény, hogy a véges 

állapotú gépek a fizikai vagy neurofiziológiai univerzummal szemben rendelkeztek egy 

előnnyel – nevezetesen azzal, hogy megjósolhatók voltak [a működés szempontjából – S. 

R.] –, alkalmassá tette őket a hadi felhasználásra. Turing a természet helyére helyezte az 

ellenséget, az analóg rendszerére a binárist, a fizikai törvényekére a kódolás technológiáit, 

a megfigyelhető fenoménekére az elfogott üzeneteket és a természeti állandókéra a 

kriptografikus kulcsokat.”32  

Ha az adott papírgép szabályai jelölik ki az elem műveleti területét, ugyanakkor az elem 

már e szintaktikában működik, akkor a tudattalan folyamatai mégiscsak befoghatóvá 

(kommunikálhatóvá/továbbíthatóvá), kalkulálhatóvá és rögzíthetővé válhatnak Lacan 

papírgépeivel: ez a Szimbolikus Rend törvénye a mediális műveletekben.33 Ez a Rend 

                                                             
30 Friedrich KITTLER, Die künstliche Intelligenz des Weltkriegs: Alan Turing = UŐ., Die Wahrheit der 

technischen Welt: Essays zur Genealogie der Gegenwart, Suhrkamp, Frankfurt/M, 2013, 243. (Köszönet a 

kötetért Hans Ulrich Gumbrechtnek.) 
31 Ua. 
32 Uo., 244. 
33  Georg Christoph THOLEN, Platzverweis: Unmögliche Zwischenspiele von Mensch und Maschine, 

Fragmente, 35/36 (1991), 190. 
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már a digitális (alfanumerikus írás) sajátja: úgy térbelileg (pl. alsó index, mint látjuk majd 

ezt a trimetilaminnál), mint időbelileg (a műveletvégzés vég nélkülisége, a rekurzív 

algoritmus révén) – folytonos átírások alkotják, amelyekkel mindig változik az egész 

rendszer állapota.34 Ezért lehetséges a digitálisból az analógra kapcsolni, mint azt majd 

látni fogjuk a lacani papírgép és a freudi turbina médiarezsimjei közötti (általam egy 

metaperspektívából reflelktált) különbség kapcsán, illetve a Freudnál termékeny mediális 

ellentétnél (diagrammatikus modelljei és analóg tudattalanja között). Ha a tudattalan a 

Másik diskurzusa, a Másik diskurzusa pedig az áramkör diskurzusa, akkor ez 

médiumarcheológiai belátásokat jelent, és nem elég hozzá az egyszerű diskurzuselemzés: 

“Foucault's ambivalent relationship to psychoanalysis demonstrates that he tried to 

modify its premises about the unconscious, psychic failure, and ‘indefinite’ causality; We 

see glimpses of this ‘nondiscursive domain’ in Foucault's work, to be sure, but only in 

brief intervals between the limit of the apparatus and the subject's abstraction.”35 

Mire fel a tudattalan médiumarcheológiája tehát? Mert a tudattalan nem a valósághoz 

tartozik, nem jelölhető, csak autonóm működéséhez termelhető ki egy szintaktika a 

szimbólumok interakciói révén. “Such arguments derive from Freud's realization, in the 

closing paragraphs of The Interpretation of Dreams, that ‘psychical reality is a particular 

form of existence not to be confused with material reality;’ and later, in The Unconscious 

(1915), that unconscious processes ‘pay . . . little attention to reality.’”36 Lacan ezeket a 

passzusokat rendkívül komolyan vette, ezért találta meg a tudattatalant a Szimbolikus 

világában mint a gép világában. A médiumarcheológia márpedig az a tudomány, amely a 

mediális eredetű hatásokat azon a szinten vizsgálja, ahol azok ténylegesen 

végbemennek.37 Az értekezés keretének a haszna egyben kötelezettsége is: meg kell 

                                                             
34 Gabriele GRAMELSBERGER, Im Zeichen der Wissenschaften: Simulation als semiotische Rekonstruktion 

wissenschaftlicher Objekte = Schrift: Kulturtechnik zwischen Auge, Hand und Maschine, szerk. Gernot 

GRUBE – Werner KOGGE – Sybille KRÄMER, Fink, München, 2005, 443. 
35 Christopher LANE, The Experience of the Outside: Foucault and Psychoanalysis = Lacan in America, 

szerk. Jean-Michel RABATÉ, Other Press, New York (NY), 2000, 337. [„Foucault ambivalens viszonya a 

pszichoanalízissel azt mutatja, hogy megpróbált módosítani a feltevésein a tudattalannal, a pszichés 

problémákkal és a »meghatározatlan« kauzalitással kapcsolatban. Bizonyosan bepillanthatunk erre a »non-

diszkurzív területre« Foucault munkásságában, de csak az apparátus korlátai és a szubjektum absztrakciója 

közötti rövid intervallumoknál.”]  
36 Uo., 340. [„Az effajta érvek Freudnak az Álomfejtés záró passzusaiban megfogalmazott azon belátásból 

fakadnak, hogy a »fizikai valóság egy meghatározott formája a létezésnek, amely nem keverendő össze a 

materiális valósággal«, illetve később az A tudattalanban[, amikor kijelenti, hogy] a tudattalan folyamatok 

»kevés figyelmet… szentelnek a valóságnak«”] 
37 Wolfgang ERNST, Toward a Media Archaeology of Sonic Articulations = UŐ., Digital Memory and the 

Archive, University of Minnesota Press, Minneapolis (MN), 2013, 173. 
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mutatnia, hogy bár a pszichoanalízis a Szimbolikusban mozog, képes befogni az 

Imagináriust és a Valóst is. Márpedig itt ismét csak segítségünkre van, hogy a médiumok 

nem korlátozódnak arra, hogy a Szimbolikus rácsozatával dolgozzanak,38 ha világuk a 

gép világaként mindig a Szimbolikusé is. Úgy is fogalmazhatunk, hogy Lacan lényegében 

modellt készít a pszichés apparátus magánéletéhez, miközben azt már autmatonként 

feltétlezi, melynél az emberi tényező csak annyiban játszik szerepet, amennyiben az a 

tudattalan médiumának interfészeként szolgál. Ez nyilvánvalóvá fog válni az emlékezet 

működésének Turing-gépszerűnek tételezésénél, amelyet Lacan a modelljeivel először 

materializált az ’50-es, majd topologizált a ’70-es években: a komputáció úgy jelenik meg 

a memória kapcsán, mint az engram beíródási pillanatának a viszonyokat egyszerre 

megalkotó és átszervező működése; 39  a cirkuláció Szimbolikus és Valós között az 

Imaginárius formalizációval/modellezéssel születik meg. Mivel a moduláción keresztül, 

amelyet végrehajt egy gép, mindig létre is hozza produktumát, ezért amennyiben Freud 

és Lacan a tudattalan folyamatait állítja olyan üres helyként, amely minden további 

vésetet elrendez, akkor modelljeikből ki tudják nyerni a tudattalan működési dinamikáját 

a processzusok termékeként.  

Nagyon egyszerűen, és a Neumannra jellemző közérthetőséggel megfogalmazva, egy 

rubrikákra osztott szalagon az 1-es jelölheti az inskripciót, a 0 pedig az üres helyet, 

miközben a gép képes arra, hogy előre vagy hátra lépjen egyet a szalagon. Neumann öt 

(bináris) paraméterrel adta meg ennek működési elvét, így az i az automata aktuális 

állapotát, míg az e a szalagét jelölte; e kettő függvénye a j állapot, amelybe az automata 

i-ből e alapján átmegy, a p mozgatása a szalagnak előre vagy hátra, és végül az f a 

művelet, amely beírás vagy törlés. 40  Ezek mellett a speciális szabályok mellett, 

amelyekből a legegyszerűbb módon, tehát 1-esek és 0-k segítségével a legkomplexebb 

működési módok állíthatók elő, Neumann érdeklődését felkeltette a Turing-gép 

univerzalitása. Az univerzalitás arra a kérdésre irányult, hogy ha meg van adva egy 

                                                             
38 Sybille KRÄMER, Friedrich Kittler – az időtengely-manipuláció kultúrtechnikái, Prae, 2014/4, 169. 
39 Vö. „Diese uneingeschränkte Gewalt der Berechnung als die schiere Quantität der Rekursion eröffnet 

einen neuen Darstellungraum, der erst durch seine rekursive Generierung erzeugt wird und nur im aktuellen 

Moment der Berechnung besteht.” Gabriele GRAMELSBERGER, Schrift auf den Punkt gebracht – 

Extrapolation, Rekursion, Simulation = Schriftbildlichkeit, szerk. Sybille KRÄMER. – Eva CANCIK-

KIRSCHBAUM – Rainer TOTZKE, Akademieverlag, Berlin, 2012, 398. [„A kalkuláció e korlátlan ereje a 

rekurzió puszta mennyiségeként egy új reprezentációs teret nyitott meg, amely kizárólag csak saját rekurzív 

megképződésén keresztül formálódik, és csak a kalkuláció aktuális pillanatában létezik”]  
40 NEUMANN János, Az automaták általános és logikai elmélete = Neumann János válogatott írásai, szerk. 

ROPOLYI László, Typotex, Bp., 2010, 199. 
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(bináris) sorozatnak a képzési szabálya, akkor milyen automata szükséges ahhoz, hogy 

ezt a sorozatot megképezhesse, vagyis képes legyen azt a szalagra felírni. Neumann 

ennélfogva arra a következtetésre jut, hogy „[e]gy automata akkor »univerzális«, ha 

bármely olyan sorozat, amelyet egyáltalán az automata elő tud állítani, előállítható a 

szóban forgó automata útján is. E célból természetesen általában egy, a többitől eltérő 

utasításra van szüksége.” 41  Legyenek bármennyire komplexek az automaták és 

bonyolultak a produktumaik (sorozatok), Turing bizonyította, hogy véges számú elemmel 

meg lehet adni valamennyi automata leírását, amelyben az említett paraméterek 

(függvények) üres helyeket képeznek, és amennyiben nem kerülnek feltöltésre, akkor ez 

az automaton általános leírását adja ki. Neumann kulcsmondata azonban csak ezt 

követően hangzik el: „az automata, ha betápláljuk azokat az utasításokat, amelyek a fent 

leírt értelemben a specifikus automatát meghatározzák, a továbbiakban úgy viselkedik, 

mint a leírt objektum.”42 Állításom, hogy a pszichoanalízis modelljeivel (diagramjaival, 

imaginárius médiumaival, stb.) egy ilyen univerzális gép létrehozására törekszik, amely 

a már véges számú, a feldolgozás, továbbítás és tárolás számára hozzáférhető és 

értelmezhető jelek (formalizált mathémák) halmazának segítségével adja ki a tudattalan 

alapvetően jelölhetetlen folyamatait; úgy viselkednek tehát modelljei, mint azok tárgya, 

a tudattalan. Lacan kérdése idekívánkozik: létezik-e jobb kritikai eljárásmód, mint az, 

hogy az üzenet feldolgozására applikáljuk azon feldolgozási törvényeket, amelyeknek az 

üzenet maga szolgál médiumául? (É 381). E passzus fényében a pszichoanalízis 

médiumarcheológiai diskurzusa érvényesül az elvégzett munkámban is, abban az 

értelemben, hogy disszertációm célja a pszichoanalízis mediális archeológiája: 

(mégiscsak Foucault-ra alludálva) felderíteni azokat a mediális kondíciókat, amelyek 

szerint Lacan, Freud és Ferenczi szövegeikben bizonyos számú fogalmat és elméleti 

viszonylatot létrehoztak.43 Ennyiben semmi célja nincs pszichoanalitikailag, kizárólag 

médiaelméleti téttel rendelkezik. 

 

3.) És miért nem valami más? 

Egyben azt is szükségesnek látszik meghatározni, mely kérdésekkel nem kíván 

foglalkozni a disszertáció, ezzel is mintegy erősítve azt a keretet, amelyikben 

                                                             
41 Uo., 200. 
42 Uo., 201. 
43 Vö. Michel FOUCAULT, Mi a szerző?, Világosság, 1981/7, 26. 
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eredményesen tud működni. Még egyszer, az alapvető kérdésem az, hogyan képes a 

pszichoanalízis poszthumán médiumelméleti diskurzusként működni, és így színre vinni 

apóriákat. Kifejezetten arra vagyok kíváncsi, hogy ebben az életműben az új német 

médiatudományi kutatások milyen kérdésirányokat tudnak megnyitni, és az angolszász 

kritika által gyakran túljáratott definíciós kísérletetek egyre asztrahálóbb természetével 

szemben miként helyezhetők egyes fogalmak és koncepciók e diskurzuson belül 

nyugvópontra. Ez persze nem leegyszerűsítést jelent, mint inkább kísérletet annak 

bemutatására, hogy éppen az új kutatások mutathatták meg azon meghatározási irányokat 

a nem szigorúan pszichológiai-bölcseleti területen, amelyek felől könnyebben választ 

találhatunk egy eleddig mindössze homályosan elgondolható struktúrára a lacani életmű 

modulációs pozíciójában. Disszertációmban ezért csak annyiban kívánok 

recepciótörténetet szerepeltetni, amennyiben ezen új belátások kontúrjához a 

kontrasztozásból kifolyólag hozzájárul.  

A disszertáció tehát nem bevezetést nyújt Lacan olvasásához, bár magam is érzem, 

szemináriumról szemináriumra, egy ilyesféle magyar nyelvű munka fájdalmas hiányát. 

Lacan-kritikának pedig csupán abban az értelemben lehetne nevezni, hogy a korpusznak 

a médiumarcheológia felől történő kritikai felülvizsgálataként érvényesül. Ugyanis nem 

tartom hasznosnak egy olyan életmű kritizálását, amelyet a honi humán tudományos 

szcéna jelentős része azon az alapon (nem feltétlenül jogtalanul) diszkreditál (ám gyakran 

alig leplezett büszkeséggel), hogy egyáltalán nem érti. Ez a „nem értés” kétségbe vonja 

számomra a hagyományos recepció sikerét, és felveti annak kérdését, mennyire 

lehetséges a helyén kezelni a bevett recepciós nézésirányt pusztán a hatástörténeti 

jelentősége alapján (vagy azon pszeudoérvre építve, hogy az előbb volt, mint Kittler), 

amikor a korpusznak szándékoltan csak egy szerény részével volt hajlandó foglalkozni – 

ezzel hovatovább egy torz Lacan-képet stabilizált. Kicsit radikálisabban fogalmazva: 

valamennyi értelmezésével csonkolta az életművet, átlapozva az igen terjedelmes 

kibernetikai, diagrammatikus és médiafilozófiai(ként szituálható) passzusokat, 

metaforizálva minden számára idegen terminust. Nem lehetséges, hogy éppen a 

hagyományos olvasási irányok miatt hiányoznak bizonyos fogódzók ahhoz, hogy jobban 

értsük a lacani teóriát? Ennek mentén a lacani elméletnek nem egyfajta ellenkanonikus 

értelmezését kívánom kijelölni, miközben ismeretetem annak az elmúlt két évtizedben 

történt médiaelméleti újraértését, sem pedig valamifajta, a lacani életműből kirajzolódó 
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médiahatás-történet megírásaként érteném a médiumarcheológiai diskurzust. 44  Tehát 

nemcsak az érdekel, hogy mi hatott adatolhatóan a lacani elméletre, hanem hogy a lacani 

konstellációk milyen experimentális (mediális) eredettel (arkhékkal) élnek, valahányszor 

a tudattalan diskurzusának befogására törekszik a pszichoanalízis.  

E szemléletmód érvényesítése annak érdekében történik meg, hogy azonosítani 

lehessen a Lacan által használt technológiai terminusok és konstrukciók funkcióját az 

egész elmélet tekintetében. A hagyományos recepció oly mértékben kikerülte ezeket, 

hogy még azok filológiai megalapozását sem hajtotta végre: nem kontextualizálta e 

potenciálisan médiaelméleti elemeket, és nem indokolta meg, hogy Lacan miért fordult 

hozzájuk. Ahol csak lehet, kísérletet teszek arra, hogy feltérképezzem az alternativáját 

egy-egy adott koncepciónak, és megindokoljam, Lacan miért pont azt a teorémát 

használja, mennyiben változtat rajta, továbbá milyen egyéb médiaelméleti belátás 

rajzolódhat ki annak alkalmazásából a lacani életmű tekintetében. Tűnjön ez az 

eljárásmód bármennyire specifikusnak és koncepciózusnak, be fog bizonyosodni, hogy 

mennyivel tovább képes jutni a pszichoanalízis értelmezésénél az olyan nem technológiai 

fogalmak szerepének kijelölésében is, mint például a mítosz. Mert amikor monográfiák 

tucatjaiban az ember sokadszorra olvassa azt az alapvető információt, hogy a mítosz 

koncepcióját Lacan Lévi-Strausstól vette át, ami ráadásul különösebb utánajárást sem 

igényel, mert az életmű valamennyi releváns helyén ő maga megemlíti ezt, felmerül 

benne a kérdés: mit változtatott mégis Lacan a saját felfogásában a mítoszon? Erre nem 

nagyon kapunk választ. Vegyük Jean-Michel Rabaté kétségtelenül alapos 

monográfiáját,45 amelyben rendre kitér arra, hogy Lacan szívesen hivatkozik mítoszokra 

(sőt, még egy mítoszolvasatot is elemez), de a legkisebb erőfeszítést sem teszi meg annak 

érdekében, hogy a mítosz szerepét megadja a pszichoanalízisben, illetve annak 

magyarázatát, mit ért Lacan mitikus diskurzus alatt, vagy szerinte Freud mikor és miért 

váltott arra – ad absurdum, mit lehet kezdeni Lévi-Strauss Freud-kritikájával ezzel 

kapcsolatban. A terjedelmes szakirodalomban egyetlen olyan tételt találtam, amely erre 

választ ad, feltételezve, hogy a mítosz mindig valami előzetesség vagy utólagosság 

diskurzusaként értelmeződik Lacan felől – pedig azért néhány helyen ezt a kijelentést 

maga a tárgyalandó szerző is megteszi. A többi koncepcióval sem jobb a helyzet. 

                                                             
44 Vö. Wolfgang ERNST, Media Archaeography = Digital Memory and the Archive, 56. 
45 Jean-Michel RABATÉ, Jacques Lacan: Psychoanalysis and the Subject of Literature, Palgrave, New York 

(NY), 2001. 
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Mindezen megfontolások miatt a hagyományosnak mondható és szorosan vett Lacan-

recepciónak is – tehát nem a lacaniánus(nak gondolt) film- vagy szövegelemzéseknek – 

csak a sikerültebb szövegeire hivatkozom, hogy ne terheljem az olvasót állandó 

kiszólásokkal, hogy ezt vagy azt sem sikerült észrevenni a szövegekben az elmúlt négy 

évtizedben.  

Hasonlóképp nem célom Lacant szituálni abban, ami “French Theory”-ként 

honosodott meg az Egyesült Államokban, azonban ki fogok térni Lacan USA-beli 

turnéjára. A legnépszerűbb ehhez köthető irányt viszont teljes mértékben mellőzni 

fogom: a lacani elmélet különböző applikációit a Cultural Studies aldiszciplínáiban, így 

a film, gender, queer, postcolonial, stb. studies-okban. Ennek oka az általuk tanúsított 

egyoldalúság, vagyishogy miközben felhasználják a korpuszt, elmulasztják visszaírni 

értelmezéseiket abba, legfeljebb applikálhatóságának zónáját bővítik, de magát az 

olvasatok körét nem – nem teszik meg azt a kétirányú kittleri gesztust, amelyről már 

fentebb írtam. Viszont ugyanígy fogok én is eljárni a klinikai praxissal: csak annyiban 

mutatom be azt, amennyiben teoretikus kapcsolatokkal rendelkeznek az abban megjelenő 

fogások. A Lacannak disszertációjával kezdődő vonzalmát a pszichózishoz természetesen 

már Freudhoz kapcsolódva is tárgyalni fogom, de arra a kérdésre keresem a választ 

elsősorban, teoretikusan miért lehetett annyira jelentős Lacan számára az ’50-es években, 

hogy egy egész szemináriumot szentelt a kérdésnek. Ugyanakkor a pszichoanalitikus 

terápia mélyebb tárgyalását annak ellenére is mellőzöm, hogy tisztában vagyok vele: a 

kurrens fenomenológiai kutatások egyik kedvelt témája. E döntésem abból a szempontból 

is aggályosnak tűnhet, hogy bár Lacan tényleg csak egyetlen teljes esettanulmánnyal 

rendelkezett (ez az 1936-os disszertációja), az csak mendemonda, hogy soha nem végzett 

rendes klinikai munkát. Lacan ugyanis nem keverendő össze a skizofrén struktúrát 

teoretikusan éltető, de az őrültektől fizikai valójukban elzárkózó Deleuze-zel.46 Ha Lacan 

1963-ig – ameddig a szemináriumainak otthont adott a Saint-Anne klinika, mielőtt végleg 

az École Normale Superieure-re került volna – mégiscsak heti rendszerességgel tartott 

viziteket főleg pszichotikusok között, a praxishoz tartozó innovációinak, mint amilyen a 

passe vagy a séances scandées, motivációit végső soron egytől egyig a gyakorlati 

tapasztalatból eredő teoretikus megfontolások jelentették. Utóbbiak helyi értéke 

                                                             
46 Vö. François DOSSE, Gilles Deleuze & Félix Guattari: Intersecting Lives, Columbia UP, New York (NY), 

2010, 2. 
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mindazonáltal meghatározásra kerül a szövegben, így bizonyos mértékig a terápiás 

kérdések is addresszálódnak az elméleti kapcsolataik felől. 

Szintén nem végzek el teljeskörű, összehasonlító értelmezést a lacani életművön a 

másik nagyhatású kortárs gondolkodó, Derrida felől. A legrelevánsabbnak gondolt 

kérdésekben természetesen jelzem a kapcsolódási pontokat, de nem kívánom gyarapítani 

a gyér számú összevetéseket:47 azok tanúsága alapján ugyanis nemcsak általában Lacan 

húzza a rövidebbet egy ilyen összeolvasáskor, de szépen kiütközik a két életmű 

inkompatibilitása is. Lacant hozzá kell idomítani egy olyan textuális vizsgálódáshoz, 

amely nem feltétlenül az életművének erőssége. A dekonstrukció és a lacani elmélet 

között nincs mind a két fél felé egyaránt méltányos pozíció. Ugyanis legalább annyira 

igaztalan lenne a dekonstrukción számon kérni, miért a textuális dinamizmusban 

érvényesíti olvasatát, mint amennyire azt megkérdőjelezni egy, a tudattalanműködés 

archeológiáját végrehajtó diskurzus médiumarcheológiai kibontakoztatásánál, hogy az 

miért teszi meg a priorinak a non-verbális faktorok modulatív potenciálját. Fontos 

megjegyezni, hogy ez utóbbit nem én adom hozzá a vizsgált szövegekhez, hanem az 

életművekből bontakozik ki az azonosítás lehetősége; nem véletlenül bővelkedik Lacané 

gráfokban és informatikai példákban, ugyanakkor szembetűnő, hogy kizárólag ennek 

figyelmen kívül hagyásával lehetett bizonyos konszenzusos fogalommeghatározásokat 

kialakítani eddig. Ez utóbbit segítette, hogy Derridával ellentétben Lacan legtöbb 

szövegének fontos passzusai kifejtetlenek maradnak, viszont diagrammatikus elemekben 

bővelkednek, melyekre folyton felhívja a figyelmet a szemináriumokon. Nincsenek 

végigvezetett érvelései, amelyekkel dolgozni lehet a szövegcentrikus interpretáció során, 

nincsenek pontos meghatározások, csak állandó kizárások és dinamizálások, melyek 

természete a legkevésbé sem mutat bármifajta, kibomlásának folyamatában 

megragadható retorikai konstituáltságot. Definíciói nagyjából kimerülnek abban, hogy x 

fogalmat „nem így kell elgondolni” vagy „nem szabad azzal azonosítani, hogy”.  

“Lacan, unlike Freud, rarely if ever makes an assertion and then justifies it with numerous 

examples. Instead, he leaves the reader the task of coming up with an argument, an 

argument she should be able to reconstruct after having attended Lacan's ongoing weekly 

                                                             
47 L. René MAJOR, Lacan avec Derrida, Flammarion, Paris, 2001; Michael LEWIS, Derrida and Lacan: 

Another Writing, Edinburgh UP, Edinburgh, 2008; Andrea HURST, Derrida Vis-à-Vis Lacan: Interweaving 

Deconstruction and Psychoanalysis, Fordham UP, New York (NY), 2008. 
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seminar and having read the texts discussed in it or by exercising her noggin. As Lacan 

himself says, his rhetoric is designed to have ‘training effects’ on his audience.”48  

Egy ilyesfajta retorikai felfogás bizonyosan igen távol áll a szöveg közelében maradó, azt 

minuciózusan feltáró, érvelését konzekvensen és ismétlésesen nyomatékosító derridai 

olvasásmódtól.  

Azért vizsgálom tehát Lacannak elsősorban a diagramjait szövegei retorizáltsága 

helyett, mert feltételezem, hogy azok némi magyarázattal szolgálnak például a 

szubjektum osztottságára, annak dinamikájára, ha már rendes értekezés részéről nem 

született ezzel kapcsolatban. Bár a szöveghelyektől indulok, igyekszem bemutatni azokat 

a nem diszkurzív tényezőket, melyek alapján megtehetők Lacan kijelentései. Nemcsak 

azért, mert Lacan is ezt várta el befogadóitól, hanem azért is, mert a pszichoanalízis 

ugyanezt végzi el a szimptómákon, vagyis azoknak nem nyelvi lehetőségfeltételeit 

igyekszik folyamatukban bemutatni, Lacannál inkább a modellekre helyezve a hangsúlyt. 

Tulajdonképpen nem mást teszek, mint ezt az aktust megismétlem a korpuszon; mint már 

parafrazáltam Lacant, az üzeneten azon feldolgozás törvényszerűségeit érvényesítem, 

amelyeknek az üzenet maga hordozója. Kérdésem tehát: milyen nem diszkurzív feltételei 

vannak a diszkurzív megnyilatkozásnak, úgy, hogy ehhez a médiumokat szintén a 

szövegből veszem – itt is követve az à la lettre lacani elvét.  

Szem előtt tartom ugyanakkor a gumbrechti útmutatást az új szószerintiség kapcsán: 

„Miközben csodáljuk Derrida szédítő virtuozitását és de Man metsző szigorát, semmi sem 

szól ma amellett, hogy örökkévalóvá tegyük ezeket a gesztusokat. A médiatudomány 

pedig, ahogy azt hasonló hangulatban látni kezdjük, inkább a szellemtudományok sajátos 

fejleménye Németországban, mint a világ- és korszelemmel való beszélgetés, sajátos 

fejlemény tehát, amely minden bizonnyal csak akkor fog életben maradni, ha sikerül 

féken tartani a szellemességre és anekdotázásra való hajlamát.” 49  Más retorikával 

(mcluhanivel): amíg cool médium tud maradni a médiatudomány, addig képes bevonni 

olvasóját, de ehhez szükségesek az adatok és más tudományterületek belátásai, így adva 

                                                             
48 Bruce FINK, The Lacanian Phallus and the Square Root of Negative One = UŐ., Lacan to the Letter: 

Reading Écrits Closely, University of Minnesota Press, Minneapolis (MN) 2004, 130f. [„Lacan, Freuddal 

ellentétben, szinte soha nem úgy állít valamit, hogy alátámasztja példákkal. Ehelyett az olvasóra hagyja azt 

a feladatot, hogy előálljon egy érvvel, melyet képesnek kell lennie rekapitulálni, miután részt vett a heti 

lacani szemináriumon és elolvasta a megbeszélt szövegeket vagy használta a fejecskéjét. Lacan maga 

mondja: retorikáját úgy szabta, hogy az »képzési hatással« bírjon közönségére.”] 
49 Hans Ulrich GUMBRECHT, Új szószerintiség: Halkan búcsúszik a nagyratörő irodalomelmélet, Prae, 

2013/2, 12. 
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kulcsokat saját feketedobozához. Az előállított lehetséges olvasatok melletti érvelésében 

nem mellőzhető a filológiai kutatás és némi pozitvista pontosság sem, hogy a szövegek 

ténylegesen impulzívak lehessenek, és egy izgalmas, kontingenciákon alapuló tudomány- 

és technikatörténeti narratíva helyett egy új episztemológia technologikájának 

demonstrálásaként értelmeződjenek. 

Így értve működik ennek az értekezésnek a keretein belül mindig jobban a lacani 

pszichoanalízis médiaelméletként mint terápiaként. A megközelítés pertinenciáját 

igazolhatja, hogy a szövegek így megmutatnak olyan dolgokat is, amelyek nem 

jelennének meg egy hagyományos olvasatban: választ kínálnak bizonyos 

mechanizmusokra, a teorémák együttműködésére, ami növeli a korpusz átláthatóságát, és 

plauzibilissé teszi a bevont diszciplínák (pl. topológia, kibernetika, stb.) funkcióit abban. 

Az életmű keresztmetszetét véve feltárom a mediális előfeltételeket, körbejárom a 

paradoxonokat, és megmutatom, hogy milyen jogon válhatnak kitüntetetté abban egyes 

témák. Tehát szintén nem az áll értelmezéseim homlokterében, hogy Lacan helyesen 

értette-e Freudot (Saussure-t, Peirce-t, stb.) vagy sem (vagy miként értette máshogy, mint 

Derrida) – persze rámutatok a csúsztatásaira –, hanem hogy milyen feltételek mentén 

születhetett meg értelmezése, illetve milyen szerepet játszanak a saját (félre)értelmezései 

az érveléséében. Nyilvánvaló az is, hogy befolyásolja az általam hivatkozott Freud-

szövegek olvasatát a lacani kanonizálás. Például az egyik legfontosabb esszének nevezett 

1937-es, a befejezhetetlen analízisről szóló írás egyáltalán nem képezi a Freud-recepció 

centrumát, Lacannak viszont meghatározta Freud-képét; ezt indokolni fogom az adott 

helyeken. Ahogyan szintén explicitté teszem, hogy miért az Entwurf einer Psychologie – 

Álomfejtés – Túl az örömelven az érett, illetve a Mózes – Totem és tabu – Die endliche 

und die unendliche Analyse trió adja a kései Freud alaprajzát Lacannál. 

A disszertációnak tehát semmi köze a pszichológiához, nem a terapeutikus hozadék 

érdekli, a pszichoanalízisnek azok az aspektusai és olyan aspektusból foglalkoztatják, 

amelyeknél az médiaelméletként képes funkcionálni. Ugyanakkor nem az analitikus 

filozófiai tradíció matematika- vagy informatikafilozófiájához érzi magát közel az 

értekezés, inkább a médiumok kontinentális filozófiáját műveli. Médiumarcheológiai 

szemlélete pedig nem arra kíváncsi, mit jelenítenek meg a gráfok, hanem hogy mit 

csinálnak, hogyan valósulnak meg interakcióik, milyen mediális a priori szükségeltetik 

ahhoz, hogy egyáltalában ellássák azokat a funkciókat, amelyeket Freud és Lacan nekik 
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szántak. Egyben arra is fókuszál, hogy ez a non-diszkurzív diagrammatikus horizont 

miként modulálja a diszkurzívet, vagyis azt, ahogyan beszélnek a gráfokról. Nem vitatom 

el a terapeutikus hasznukat ezeknek a diagramoknak – amelyről tanúskodik a rövid életű 

Scilicet folyóirat is, illetve az Ornicar? ’70-es évekbeli számai –, azt, hogy mennyiben 

lehetnek megvilágítók a kezelés (és képzés) szempontjából, de a disszertáció nem 

pszichológiai, hanem média- és kultúratudományi témákat érint, nézésirányának 

kezdőpontját is ez nyújtja. Talán nem is feltétlenül helyes, hogy a pszichoanalízis szót 

használom ennek az értkezésnek a tárgyára, mikor egy ilyen horizontban ténylegesen az 

kerül vizsgálatra, amit az első részben pszichoszemiotikának nevezek Lacannál. 

Lényegében ennek eredetét, megjelenési formáit, módosulásait, tér- és időbeli faktorait, 

mediális apóriáit és a priorijait tárom elő a disszertációm. Így nyilván rengeteg dolgot el 

lehetne még mondani például a vágygráfról,50 ahogyan a családi viszonyokról vagy az 

Oidipusz-komplexusról is, végig lehetne követni továbbá azt, hogy Lacan különböző 

korszakaiban hogyan olvasta Szophoklészt, de a disszertáció nem erre vállalkozik, 

teljességigénye nem itt jelentkezik, hanem abban, hogy az egész életmű azon 

keresztmetszetét adja, ahol a pszichoanalízis médiaelméletként működik – 

médiumarcheológiai értelmezési kerettel. 

Miért ragaszkodom ennyire ahhoz, hogy meg kell alapozni a mediális színtért? 

Állításom, hogy a lacani pszichoanalízis kultúraelméletként történő szituálása csak annak 

következtében lehetséges, ha először médiaelméletként vázoljuk fel. Ez nem valami 

relativisztikus és a technológiai standardok által determinált történeti helyzetnek a 

kifejezése akar lenni, mint inkább azt kívánom igazolni: maga a lacani elmélet is 

archeologikusan viselkedik abban az értelemben, hogy működése során bizonyos 

mediális váltások érvényesítése a pszichoanalízisben kiiktathatatlan marad. A 

médiaelmélet ebben az esetben annál szélesebben értendő, minél inkább a technológiai 

médiumokra szűkíti a médium fogalmát. A lacani pszichoanalízis egyszerre tud a saját és 

a freudi mediális kondíciókra reflexiós lehetőséget biztosítani azzal, hogy megadja, 

milyen mértékig épít a médiumokra a tudattalanműködés befogása során. A 

médiumarcheológiai tekintet, amellyel utóbbit azonosítom, már eleve benne foglaltatik a 

lacani teóriában, amikor az előbbit elvégzi. Ezt eddig a hagyományos recepció 

                                                             
50 Például Alfredo Eidelsztein egy egész szemesztert szentelt a témának, l. Alfredo EIDELSZTEIN, The Graph 

of Desire: Using the Work of Jacques Lacan, Karnac Books, London, 2009. 
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elmulasztotta felismerni. És ha ezt mindössze egy szellemi önbezárkózásnak gondoljuk, 

akkor érdemes arra a tátongó szakadékra tekinteni, amely Lacan és Derrida utóélete 

között áll fenn. Míg Bernard Stiegler (és bizonyos szempontból Peter Sloterdijk) a 

posztstrukturalizmus metafizika-kritikáját a différance működésmódjával egy olyan 

irányba vitte, hogy azzal gyógyírt nyújtson a kibernetizált társadalomnak, amely végleg 

elvesztett mindenfajta kontrollt, addig a pszichoanalitikus értelmezés fáklyavivőjének 

csak egy Slavoj Žižek állt a “Capitalism kills!” pólójában. A XXI. századunk sem lett 

deleuze-iánus, ámde vulgárlacaniánus annál inkább, amikor az önfelszabadítás, az 

ösztönök kiélése, a minden társadalmi konstrukciónak nyilvánítása egy olyan gondolkodó 

nevében mehet végbe, aki maga is csak kiröhögte az individualizmus nagy forradalmárait. 

Miközben ezzel párhuzamosan elzárultak az olyan kérdések feltételeinek lehetőségei, 

hogy egy internetadó bevezetése elleni tüntetésen az elhasznált és elévült számítógép-

tartozékokkal érkezők milyen szubverzív technológiai diskurzust kölcsönöznek a 

(médiaelméletben hagyományosan a szoftverhez kapcsolt) ideológiának a hardverrel. Az 

ún. jobboldali kittlerizmus szenvtelensége vagy akár ridegsége51 a médium fogalmának 

szűkítésével éppenséggel mentőövet is dobhat azoknak a diszciplínáknak, amelyektől 

szándékosan eltávoldott.  

Összefoglalva: a koncepcióm az, hogy a kritikai dialógust már egy eleve mediálisan 

újraszituált Lacan-értelmezési keretben hajtom végre. Ennek összeférhetetlensége a 

hagyományos recepcióval pedig ott jelentkezik, hogy ebből a nézőpontból a bevett 

pszichoanalízisértés valamennyi fogalom-körülírása és folyamatértelmezése teljesen 

inadekvátnak látszik a tárgyát tekintve – nem véletlen, hogy a Kittlerjugend monográfiái 

még annyit sem foglalkoznak a nem ilyen irányból közelítő recepcióval, mint én. A cél, 

hogy az adott médiaelméleti kereten belül végezzek el olyan mediális diskurzuselemzést 

vagy olyan technológiai archeológiát a pszichoanalízisen, amelyet eddig nem hajtottak 

végre más értelmezők, miközben az elmúlt két évtized médiaelméleti interpretációit 

igyekszem összefoglalni, illetve, az eddigi eredményekre tekintettel, azoktól továbblépni. 

Nem Lacan-kritika tehát abban az értelemben, hogy rosszul értette ezt vagy azt a 

(filozófiai, matematikai, stb.) fogalmat, mert ezzel az attitűddel már a kezdeténél 

elzárnánk a diskurzus kibontakozását. Engem az érdekel, hogy olyan értési feltételek 

                                                             
51 L. a jobb- és baloldali kittlerizmushoz: Geoffrey WINTHROP-YOUNG, Cultural Techniques: Preliminary 

Remarks, Teory, Culture & Society, 2013/6, 15. 
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mellett, amelyeket Lacan javasol, miként futatthatók le a folyamatok, milyen mediális 

arkhékat lehet feltárni, milyen konnotációk jelenhetnek meg a konstellációk működése 

közben. Persze, van néhány szerző a nem médiatudományos körből (pl. Bruce Fink, 

Samuel Weber), akik a végsőkig vitték az értelmezés lehetőségeit, rájuk természetesen 

támaszkodom saját interpretációm előállítása során. Ugyanakkor nem utalom ki a nyelv 

figurativitásának a lacani kijelentéseket, hanem követve a pszichoanalízis à la lettre 

olvasásmódját feltételezem, hogy amikor titkosírásról, kalkulosról vagy automatonról 

esik szó, ahhoz valami eredendően technomediális funkció kapcsolható a szövegben. 

Ebből kifolyólag megpróbálom helyrerakni Lacan kiszólásait, a két mondat közé 

ékelődött grandiózus kijelentéseket, melyeknek legtöbbször (látszólag) semmi 

előzménye és következménye nincs nála. Törekszem mindent kontextusba helyezni –

modelleket találni, ami érthetőbbé vagy legalábbis értelmezhetővé teszi az adott, gyakran 

levegőben lógó megnyilatkozást. Hogy mennyire én utalom ki ezt a diskurzust a 

médiaelméletnek, e mellé tehát ugyanúgy oda lehet rakni azt a kérdést: mennyiben 

totalizáló az a mindent retorizáló olvasat, amely a számára diszkurzíve értelmezhetetlen 

részeket bonmot-ként fogja fel, diszkreditálva ezzel az életmű jelentős részét? Ezért 

fontosabb részemről, hogy az informatikai utalások, vagyis Shannon és Turing gépei és 

eszmefuttatásai, ne puszta illusztrációkként szerepeljenek, hanem az értelmezés 

lépéseiben játsszanak szerepet. Vagyis számomra hangsúlyosabb annak megmutatása, 

hogy a játékelmélettel szemben mediálisan miért a gondolatolvasó apparátus 

implementált logikájának felel meg Lacan Poe-olvasata, vagy hogy a kibernetika miért 

kerekedik felül a strukturalizmuson nála. A disszertációm így elsősorban nem egy 

értelmezési hagyománnyal szemben, hanem a kurrens médiaelméletbe illeszkedve 

szeretne újat mondani.  

 

4.) Milyen nyelvi fordulat? 

A fentebb írtak alapján pedig a lacani elmélet elsődleges kontextusa is más 

megvilágításba kerül; a Freudhoz való visszatéréshez és a pszichoanalízisnek az ezzel kéz 

a kézben járó nyelvi fordulatához szükséges kiegészítő megjegyzéseket fűzni. Ahogyan 

a Rabaté a már hivatkozott monográfiájában megjegyzi, a Freudhoz való visszatérés 

elmaradhatatlanságának szüntelen hangsúlyozása Lacan részéről (a Fonction et champ de 

la parole et du langage en psychanalyse [1953], a La chose freudienne [1955] és a 
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L'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud [1957] előadásokban) 

nem valamifajta ideológiai szlogen, hanem a Freud-szövegolvasatok hiányának bírálata.52 

A Freudhoz való visszatérés ugyanakkor mindig Freudnak is a visszatérése kell legyen 

bármely analitikus praxisban (É 242), ennyiben pedig elengedhetetlenül a nyelvtől és a 

beszédtől kell indulni a tudattalan kutatásában. Lacan, először is, Freud saját szövegeinek 

nyelvére igyekezett felhívni a figyelmet, hogy Freud a retorikájával miként próbálja 

megragadni a tudattalant (É 268). Másodszor, Freud maga is a nyelven keresztül dolgozta 

ki a pszichoanalízist: szóbeli beszámolókon, mint Dóráé, a Farkasemberé vagy a 

Patkányemberé, illetve írott szövegeken, mint Daniel Paul Schreber memoárja (É 244) – 

ennyiben a pszichoanalízis mindig szöveganalízis is. Harmadszor, ezért maga Freud is 

nyelvileg strukturáltnak kellett elgondolja a tudattalant, mely entitás és működésmód a 

vizsgálódásának elsődleges célpontja volt, így mindösszesen alibi a terapeuták részéről 

az ösztönök azonosítása:53 ha olvasnák Freudot, tudnák, hogy az ösztönök csak a mitikus 

diskurzus kiépítése miatt fontosak, azok tartalma mitikus (É 246) – hogy ezt miként kell 

érteni, arról a disszertáció második részében bőven lesz szó. Negyedszer, Freud 

olvasásának hanyagolása maga után vonja annak hiányát is, hogy megállapításainak, 

fogalmainak tudománytörténeti kontextusát felvázolják. A helyzetet csak súlyosbítja, 

hogy az analitikusok képtelenné váltak az elsődleges szövegek és az azokat tárgyaló 

szekunder irodalom közötti különbségtételre: az Anna Freud, Marie Bonaparte és 

Melanie Klein (lacani terminussal „a matriarchátus”) könyveiben előforduló 

félreolvasásait és -értelmezéseit az egyes teorémának úgy kezelik, mintha azok a hiteles 

freudi terminusok maguk lennének (É 243–6). Ötödször, és végül, Lacan megerősíti, 

hogy valóban a tudattalan igazsága jelenik meg a beszédben, ez a megjelenés pedig 

nyelvileg történik. 

Miként is javaslom akkor a nyelvi fordulat értését? Legalapvetőbb szinten Lacan 

nyelvi fordulata abban állt, hogy a Freud-szövegek olvasására sarkallással párhuzamosan 

abszolút aspektuálisnak állította be az ösztönök szerepét a pszichoanalízisben. Következő 

lépésként pedig feltételezte a tudattalan nyelvi strukturáltságát, és annak a beszédben való 

megjelenését. Lacan ebből a szempontból különbséget tesz az üres és a teli beszéd között; 

                                                             
52 RABATÉ, Jacques Lacan, 29. Ezzel mintegy példájaként szolgált a lacani gesztus annak a visszatérésnek, 

amelyről Foucault beszélt több mint egy évtizeddel később, nevezetesen, hogy a diskurzusalapítóhoz való 

visszatéréshez kell egy hiány: a szövegismereté (FOUCAULT, Mi a szerző?, 33.). 
53 Lacani szempontból ezért különösen pikáns, hogy Freud metapszichológiai írásainak egy része Ösztönök 

és ösztönsorsok címmel jelenhetett meg magyarul. 
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az utóbbi az, ahol a tudattalanműködés mint a tudattalan igazsága feltűnik (É 256). A 

kettő között a beszély (discours) szempontjából semmifajta különbség nincs, mert 

mindkettő mindig szól valakihez, általában az én képzett tükörképeként szolgáló 

másikhoz (É 252), tehát egy olyan cirkuláció mindig fenntartódik, amelyhez Lacan 

Stéphane Mallarmé Crise de vers c. esszéjéből idéz meg egy képet: a csendben ülő 

emberek görgetik a teljesen lecsiszolódott érmét egymás között; annak két oldala nem 

mutat már különbséget (É 251). Lacan szerint ez bizonyítja, hogy a kommunikáció a 

lényeg, a cirkuláció fenntartása, az érme továbbadása, ehhez képest pedig a pénz értéke 

mellékes. Vagyis a beszéd tartalma lényegtelen, az analitikusnak így nem az értelmezés, 

hanem az ütemezés, a punktuálás válik feladatává (É 252), ekképpen pedig az áramkör 

(kommunikáció) fenntartása. Ugyanakkor e praxisban minden, a pácienstől származó 

imaginárius képződmény (ideálkép, vágytárgy, stb.) szimbolikusan tudattalan 

ütemezettségének feltárása is megtörténik: a műveletre (konstrukció) művelet a válasz 

(punktuálás) az analitikus részéről.  

‹‹ Aussi bien le psychanalyste sait-il mieux que personne que la question y est d'entendre 

à quelle ‹ partie › de ce discours est confié le terme significatif, et c'est bien ainsi qu'il 

opère dans le meilleur cas : prenant le récit d'une histoire quotidienne pour un apologue 

qui à bon entendeur adresse son salut, une longue prosopopée pour une interjection 

directe, ou au contraire un simple lapsus pour une déclaration fort complexe, voire le 

soupir d'un silence pour tout le développement lyrique auquel il supplée. ›› (É 252)54 

A különbség az üres és a teli beszéd között abban áll tehát, hogy míg az előbbi puszta 

fecsegés, addig az utóbbiban történik valami: „ha pedig a múlt visszatérését hozza, 

igazságnak kell mondanunk.”55 Ez az igazság a tudattalanműködés megnyilvánulása (pl. 

egy múltbeli elfojtás hatásaként) a beszédben. A teljes beszédben a beszélő alakzata 

trópusként képződik meg, egy hosszú prosopopoeia, a csendet szülő megakadásnak pedig 

Lacan szempontjából nem az intencionalitása (illetve annak hiánya) lényeges, hanem 

hogy a figurativitás parabázisa maga is trópus: a hiányé. Az adresszált konkrét diskurzus 

szempontjából tehát nincs különbség üres és teli beszéd között, viszont a beszély 

                                                             
54 [„Ezért az analitikus mindenkinél jobban tudja, hogy a kérdés annak kihallása, a beszéd mely »részéhez« 

utalt a jelenőséggel bíró kifejezés, és pontosan így dolgozik [az analitikus] a legjobb esetben: egy 

mindennapos történet elbeszélését úgy fogja fel hogy az egy apológia, melyet bölcsességként címez saját 

érdekében, a hosszú prosopopoeiát egy érzelmi kitörésként, vagy épp fordítva, egy egyszerű (nyelv)botlást 

komplex kijelentésként, sőt a csend sóhajtását olyan lírai kibontakozásért [valónak], amelynek párjaként 

szolgál.”] 
55 Sigmund FREUD, Mózes, Európa, Bp., 1987, 200. 
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ütemezett fenntartása azért szükséges, hogy a tudattalan előbb-utóbb megmutatkozzon a 

megszakításban vagy megakadásban: a tudattalan moduláció eredménye tropologikus. 

Ha Freud saját bevallása szerint sem értelmezi az álmokat, mert az azt jelentené, hogy 

valami ismertre vezetjük vissza képződésüket, vagyis a tudattalant tudatosítjuk,56 akkor a 

verbális gesztusok fontossága abban nyilvánul meg, hogy a páciens (álom)elbeszélésében 

buknak felszínre ugyanazok a műveletek, amelyek az álmot létrehozták.  

‹‹ C'est à la version du texte que l'important commence, l'important dont Freud nous dit 

qu'il est donné dans l'élaboration du rêve, c'est-à-dire dans sa rhétorique. Ellipse et 

pléonasme, hyperbate ou syllepse, régression, répétition, apposition, tels sont les 

déplacements syntaxiques, métaphore, catachrèse, antonomase, allégorie, métonymie et 

synecdoque, les condensations sémantiques, où Freud nous apprend à lire les intentions 

ostentatoires ou démonstratives, dissimulatrices ou persuasives, rétorsives ou séductrices, 

dont le sujet module son discours onirique. ›› (É 268)57 

A tudattalan egy törés, egy cezúra, egy hiány, egy üresség; diszkontinuitás, amely 

egyszerre megszakítása és feltétele a kontinuitásnak, a trópusok parabázisa és a figuráció 

lehetősége (É 258). Ez a lyuk a beszédben jelzésértékű, mint látni fogjuk: a dolog, a 

rébusz, amely modulálja az álmot, és egy távlatpont is, ahol át lehet nézni a beszéd 

szövetén. Ebben jelentkezik a szimptóma, amelynek viszont a feltételrendszerét kell 

megadni a pszichoanalízisben, nem az okát. Az ok egészen biztosan mindig a 

tudattalanműködés, így Lacan olvasatában Freud tette diskurzusalapítóként abban 

kulminálódik, hogy a szimptóma státuszát a saját maga által elvégzett műveletek 

státuszához köti (É 234): a szimbolikus láncolaton végzett operációk (elbeszélés) 

megmutatkozása a lánc elemeiben (történet eseményei) a pszichoanalízis által keresett 

igazság. A szimptóma ezért mindig ki is vezet a tudatos, konkrét diskurzusból, mert egy 

elfojtott jelölt jelölővé válik benne, rébuszként így magában foglalja saját feltörésének 

lehetőségét: egy önfeltörő kriptogram, amelyből a Másik üzenete (a tudattalanműködés 

szubjektumot befolyásoló algoritmusa) kinyerhető a beszédben (É 281) vagy az álomban 

(É 267), mint azt látni fogjuk. A szimptóma annak a lehetősége, hogy az üres beszéd 

                                                             
56 UŐ., Álomfejtés, Helikon, Bp., 1986, 356. 
57 [„Ami fontos tehát, az a szöveg verziója, a fontos az – így Freud –, ami az álom elbeszélésében adott, 

vagyis a retorikában. Az ellipszis és a pleonazmus, a hyperbaton vagy szillepszis, a regresszió, az ismétlés, 

az appozíció szintaktikai eltolások; a metafora, a katakrézis, az antonomázia, az allegória, a metonímia és 

a szinekdoché szemantikai sűrítések. Ezek olvasását Freud olyan kérkedő vagy demonstratív, álságos vagy 

meggyőző, megtorló vagy csábító intenciókként javasolja, amely a szubjektum álomelbeszélését 

befolyásolja.”] 
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telibe forduljon, és egy újfajta szemiózis induljon be. Ennyiben pedig Freud és Lacan már 

mindig a nem diszkurzív elemekre kérdeznek.  

Lacannál ez befejezhetetlen interpretációt eredményez (SXIX 165), olyat, amilyenre 

Foucault is felhívta a figyelmet Freud kapcsán: „e viszony egyértelműen konstitutív a 

pszichoanalízis számára, mert megnyitja azt a területet, ahol a pszichoanalízis nem szűnik 

meg magát nem befejezettként tételezni.”58 Amikor Lacan ugyanerről beszél, mintha 

pontosan Foucault-ra utalna implicite: szerinte a mentális defekt nem entitás, amely úgy 

terjedne, mint a pestis, sokkal inkább a mentalitás hibájából keletkező diskurzus rendje 

(SXIX 170), ennyiben pedig lezáratlan. Az interpretációnak az analízishez hasonló 

befejezhetetlenségét maga Foucault két okhoz társítja a pszichoanalízis kapcsán. Egyrészt 

semmifajta primer interpretálható dolog nem áll rendelkezésünkre, ez pedig a 

pszichoanalitikus szimptómák feltételeit érinti, amennyiben a szimptómát sajátos jelként 

tételezzük: minden interpretandum már mindig interpretáns is. Foucault, Friedrich 

Nietzschére építve, ezt az erőszak sajátos formájának nevezi, amely megragadja a már 

meglévő értelmezést és megdönti, felborítja, széttöri a kalapács ütéseivel, 59  tárggyá 

kovácsolva azt. A második ok az, amit Freud tulajdonképpen a szimptómák mögött sejt 

meg: „[n]em ››traumákat‹‹ talál, hanem felszínre hozza azokat a fantazmákat, amelyeket 

a szenvedés szült, vagyis egy olyan gyökeret, amely már maga saját jogon egy 

interpretáció. Például az anorexia nem úgy utal a szeparációra, mint a jelölő a jelöltre; az 

anorexia jelként, egy interpretálandó szimptómaként a rossz anyai mell fantazmájára utal, 

ami már maga is egy interpretáció, ennyiben pedig maga a beszélő test [terméke]. Ezért 

Freud semmi mást nem kell értelmezzen, mint ami már amúgy is felajánlott neki a 

páciensei nyelvében szimptómaként: interpretációja már egy interpretáció 

interpretációja”.60  

Ez a folyamat nem a valóságtól függ, nem tapasztalati, hanem mindig egy üres 

helyre, egy hiányra vonatkozik, a tudattalan jelölhetetlen, de jelölésalkotó 

tevékenységére. Ennélfogva pedig az affektivitása eltér attól, amit általában érteni 

szoktunk e fogalmon: a múltban történtek megérintik az azokat elbeszélő pácienst, így ő 

változtat az elbeszélésének módján – a múlt előállítása megdolgozza a történetet (É 

                                                             
58 Michel FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx = The Essential Works of Michel Foucault, vol. 2, 275. 
59 Ua. 
60 Uo., 276. 
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249).61 Ez nemcsak pszichoanalitikus értelemben átvitel,62 hanem a mediális operációk 

szempontjából is. Itt válik kulcsfontosságúvá a nyelv és a beszéd az analízis számára, 

illetve Lacannak az a kiemelése, hogy Freud nem megkerülni akarta a mediációt, hanem 

kifejezetten annak módjára figyelt, a tudattalan igazságát mint műveletegyüttest 

azonosítva. A páciens beszéde ugyanis nem igaz és nem hamis logikailag (É 255), hiszen 

a történet és annak (újra)elbeszélése nem a valóság része, hanem egy nyelven kívüli 

Valós, a tudattalanműködés nem diszkurzív operációi ütötte lyuk a Szimbolikus 

láncolatán, amelyet egy Imaginárius konstrukcióval (fedőemlékkel, a másikkal [alterego], 

stb.) tömünk be. 

‹‹ L'ambiguïté de la révélation hystérique du passé ne tient pas tant à la vacillation de son 

contenu entre l'imaginaire et le réel, car il se situe dans l'un et dans l'autre. Ce n'est pas 

non plus qu'elle soit mensongère. C'est qu'elle nous présente la naissance de la vérité dans 

la parole, et que par là nous nous heurtons à la réalité de ce qui n'est ni vrai, ni faux. Du 

moins est-ce là le plus troublant de son problème. ›› (É 255f.)63 

Egy trópus felülírása egy másikkal a tudattalan diskurzusa – egy hiánynak (történet, 

cezúra) találkozása egy másikkal (elbeszélés, cenzúra): a tudattalan szülte megakadás 

nyelvi jelentkezése. Olyan értelemben regresszió ez, hogy rámutat az imaginárius 

konstrukciók (vágytárgy, teljességkép) megképződésének Szimbolikus alapjaira (É 252), 

ennyiben pedig minden emberi képzelődés lehetőségét érinti. Például a széplélek 

esetében, aki elzárkózva az interszubjektivitástól (je–tu) a moi-ban objektivizálja magát, 

ezzel kivetíti saját pszichéjét (másikprodukcióként) a világba; a regresszió során ezek 

felszámolódnak (É 281f.). 

‹‹ Car la vérité de cette révélation, c'est la parole présente qui en témoigne dans la réalité 

actuelle et qui la fonde au nom de cette réalité. Or dans cette réalité, seule la parole 

                                                             
61  Vö. Sybille KRÄMER, Medium, Bote, Übertragung: Kleine Metaphysik der Medialität, Suhrkamp, 

Frankfurt/M, 2008, 203. 
62  Uo., 222.: „›Übertragung‹ ist ein psychoanalytischer Fachterminus, der die Art von Verbindung 

beschreibt, welche in der psychoanalytischen Situation entsteht. Freud zielt mit diesem Begriff auf die 

unbewusste Wiederholung früherer Erfahrungen in der aktuellen Beziehung des Patienten zum Analytiker.” 

[„Az »átvitel« egy pszichoanalitikus terminus technicus, amely azt a kapcsolatteremtő aktust írja le, 

amelyik a pszichoanalitikus szituációban előáll. Freud ezt a fogalmat egy korábbi tapasztalatnak a jelenlegi 

páciens–analitikus viszonyban történő tudattalan megismétlésére használta.”]  
63 [„A múltra történő hiszterikus ráeszmélés ambiguitása nem abból eredeztethető, hogy [az emlékezés] 

tartalma ingadozik az Imaginárius és a Valós között, mivel az egyikben ugyanúgy jelen van, mint a 

másikban. Szintén nem oka [az ambiguitásnak], hogy félrevezetés lenne. Az ok az, hogy az igazság 

születését állítja elénk a beszédben, és így olyan valósággal szembesít, amelyik sem nem igaz, sem nem 

hamis. Legalábbis ez a legaggasztóbb ebben a problémában.”] 



46 
 
 

 

témoigne de cette part des puissances du passé qui a été écartée à chaque carrefour où 

l'événement a choisi. ›› (É 256)64 

Vagyis a pszichoanalízist azért érdekli az üres hely, mert ott valami kimaradt és 

felülíródhatott az elbeszélésben, ennyiben pedig a beszéd teljessége műveleti; egy 

újrarendezés (a már említett tilitoli játékhoz hasonlatos). A tudattalan valamit cenzúráz 

(elfojtás), és emiatt egy cezúra keletkezik a történetben, majd (tropologikusan) annak 

elmondásban is. Továbbá áthelyeződések és átvitelek történnek meg egy eredeti mediáció 

(a történet elbeszélése) miatt magában a történet szimbolikus láncolatában. Ezért is jelenti 

ki Lacan, hogy Freud mindig ragaszkodott a pontos kronológiához, mert csak ahhoz 

képest tudta figyelemmel kísérni az elbeszélést mint temporális manipulációt (É 256). 

Vagyis a teljes beszéd differentia specificája nem a mondottban, hanem az operációban 

keresendő. 

‹‹ Soyons catégorique, il ne s'agit pas dans l'anamnèse psychanalytique de réalité, mais 

de vérité, parce que c'est l'effet d'une parole pleine de réordonner les contingences passées 

en leur donnant le sens des nécessités à venir, telles que les constitue le peu de liberté par 

où le sujet les fait présentes. ›› (É 256)65 

Ez mindenesetre nem azt jelenti, hogy bármifajta, a valóságban megtalálható olyan 

dolog érdekelné az analízist, amely a nyelven kívül van. Éppen ellenkezőleg, ahogy arra 

Lacan figyelmeztet, egyik analitikus sem tekinthet adottnak szerződéses viszonyt a 

páciens valóságával (É 252) – ahogy említettem, a beszéd nem lehet logikailag igaz vagy 

hamis az analitikus szerint. Annál is inkább, mert a valóság a tudatoshoz tartozik a 

pszichoanalízis doktrínája szerint, viszont ez a diszciplína a tudattalan formatív hatására 

kíváncsi az én kapcsán. Vagyis mindaz, ami az énhez tartozik, nem tudatos, hanem „az 

érzékelő rendszerhez való viszonyánál fogva a lelki folyamatokat időben rendezi és 

azokat a valóság szempontjából vizsgálja. A gondolkodási folyamat beiktatásával a 

motoros lezajlásokat elhalasztja és a motilitáshoz vezető utakon uralkodik.” 66  A 

                                                             
64 [„A [múltra történő hiszterikus] ráeszmélés igazságáról a jelenlévő beszéd tesz tanúságot az aktuális 

valóságban, és alapozza meg e valóság nevében. E valóságban kizárólag a beszéd tanúskodik a múlt erőinek 

arról a részeiről, amelyek félre lettek hajítva valamennyi olyan kereszteződésnél, ahol egy esemény 

kiválasztásra került [elbeszélésre].”] 
65  [„Legyünk kategorikusak: a pszichoanalitikus emlékezésben nem a valóság, hanem az igazság a 

lényeges, mert a teljes beszéd hatása [nem más, mint] az újrarendezése a múlt kontingenciáinak azzal, hogy 

hozzájuk rendeljük a majdani szükségszerűségek értelmét azon kevéske szabadsággal, amellyel a 

szubjektum jelenlévővé teszi azokat [a szükségszerűségeket a tudattalan miatt az emlékezésben].”] 
66 Sigmund FREUD Az Ősvalami és az én, Hermit, Bp., é. n., 74. 
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tudatosság ezért csak átmeneti állapot, az én mindig potenciálisan tudatos, de a tudatossá 

válás lehetőségét a tudattalan vezérli az énen keresztül.67 Hogy Freud elkerülje a kétféle 

tudattalan tételezését, tehát egy elfojtáson alapulót és egy látens, de tudatképest, 68 

utóbbira bevezeti a tudatelőttes megnevezést. Mivel a kettő működése egymásba 

csúszhat, vagyis működésük egyidejűleg és ugyanazon az anyagon mehet végbe, mint azt 

látni fogjuk, ezért Freud a tudatos–tudatelőttes–tudattalan elsődleges topográfiát 

dinamikusnak nevezi. 69  Pont a nyelvvel kapcsolatban ütközünk sajátos akadályba e 

topográfiánál: az érzetek esetében csak tudatos vagy tudattalan benyomásokról lehet 

beszélni. Közvetlenül tudatossá válva alkotnak szimptómát a nyelvben, de nem szükséges 

hozzájuk a tudatelőttesben kapott szóképzet, amelynek közvetítésével „a belső 

gondolatfolyamatok észlelésekké [tkp. külsővé – S. R.] válnak.”70 

A dinamikus topográfia előnye, hogy lehetséges egy bizonyos megelőzöttséget 

feltételezni, egy indexikus előttiséget, amely mintát szolgáltat a folyamatokra, mint látjuk 

majd a törvény vagy a mítosz kapcsán: Freud feltételez egy őselfojtást, egy sztenderd 

eljárás kialakulását gyermekkorban, amelynek révén eseményekre (stimulusokra) reakció 

adható. Az én bármikor megtagadhatja a késztetés kielégülését akár mennyiségi alapon 

(túl nagy energiát követel), akár minőségileg (túl veszélyes), ekkor pedig elfojtást végez: 

„az indítóokot a hozzátartozó észleletekkel és képzetekkel együtt elfelejti.” 71  Ez a 

felejtési mechanizmus már adott kell legyen a neurotikus felnőttnél, hogy kordában tudja 

tartani az ösztöneit. Freud azonban megjegyzi, hogy az ösztön ettől még munkálkodik, 

megtartja erejét vagy még erősebbé válik az újabb események és benyomások hatására. 

A mitikus diskurzus, azazhogy, mint fentebb idéztem Lacant, az ösztön mitikus tartalma 

itt bukik felszínre; benne a hiány ismétlése történik meg a hiány révén: „[a]mikor Mózes 

az egy isten eszméjét elhozta a népnek, ez az eszme már nem volt új, hanem csak 

felelevenítése egy az emberi család ősidőktől ható régi élményének, amely akkor már 

eltűnt az emberek tudatos emlékezetéből.” 72  Márpedig, ahogyan Lacan fogalmaz, a 

tudattalan a szubjektum történetének az a fejezete, amely vagy üres hely, vagy a törlés 

                                                             
67 UŐ., Mózes, 150.  
68 UŐ., AZ Ősvalami és az én, 13. 
69 Uo., 14. 
70 Uo., 26. 
71 UŐ., Mózes, 195. 
72 Uo., 199. 
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által van jelen (múltként a jelenben feltűnve hat), viszont ez nyújt lehetőséget az igazság 

beírására is (É 259).  

Freud tehát feltételez egy őselfojtást, egy eredeti üres helyet formatív tudattalanként, 

ennek diszkontinuitása pedig bármely időszakaszba beilleszthető (tehát ismételhető) a 

szubjektum történetében átmeneti időként vagy moratóriumként, például a 

gyermekkorból a felnőttkorba. Freud azt mondja, hogy az őselfojtás ismételhetőségének 

nem az időbelisége a lényeges, hanem maga a művelet, 73  amely mindazonáltal időt 

eredményez. Ennek előzetesen adottsága felől pedig az Ősvalami (és az én–Ősvalami–

felettes én másodlagos topográfia) stratégiai jelentősége kevésbé biológiaiként vagy 

pszichológiaiként mutatkozik meg a freudi elméletben (É 45), mint inkább rávilágít arra 

a komplex feltételrendszerre, melyet Lacan az Apa Nevei címkével illetett. Mert ha az 

Ősvalamit mint a múlt énjeinek archívumát értjük, ahonnan az én választja ki a felettes 

ént,74 akkor gyakorlatilag a törvény szükségszerű elfogadása mellett az én dönti el, hogy 

mely törvényhozó álljon felette, vagyis kinek akar engedelmeskedni, ez azonban már 

feltételez egy törvény alapján történő elismerést. Freud a Mózesben a mítosz 

dinamikájával, mely vegyíti a kollektív és individuális lelki életet, a törvény ilyen 

primordiális indexét akarja posztulálni, amely ugyanakkor determinatív és kötelező 

érvényű. Amikor felidézi a polgári családból származó kisfiú sikertelen harcát az ellen, 

hogy olyanná váljon, mint az apja,75 az Oidipusz-komplexusnak pontosan az ellenállás 

révén megvalósuló formatív hatását mutatja meg, ami már Szophoklész drámájában jelen 

van: nem lehet elkerülni a jóslatot. Ez egy olyan megelőzöttség, előzetes lejátszottság, 

amely csak ismételhető, mint az elfojtás praxisának adottsága; a felnőtt neurotikusnál már 

jelen van egy gyermekkori minta. Amit Freud kritika alá vesz a Totem és tabuban a 

mágikus gondolkodásnál, hogy az az esemény megtörténése előtt eljátssza a történendő 

dolgokat, azt valójában a pszichoanalízis is mindig végrehajtja, amikor a 

tudattalanműködés elfojtáson keresztüli működési dinamikáját feltételezi; már meg kell 

történnie az elfojtásnak (és visszatérésének) ahhoz, hogy egyáltalában megtörténhessen; 

már van törvény ahhoz, hogy életbe lépjen. Ez a regresszív vagy retroaktív működés 

bizonyul a pszichés apparátus alapjának, a Nachträglichkeit (Freud) vagy az après coup 

(Lacan) struktúráját kialakítva. A szimbólumok előzetességének törvénye, ami Lacannál 

                                                             
73 Uo., 195. 
74 UŐ., Az Ősvalami és az én, 47. 
75 UŐ., Mózes, 124f. 
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Lévi-Strausstól kölcsönzés, mint tárgyaltam, visszavetül Freudra: amit Lacan az Apa 

Neveinek hív, az pontosan egy olyan eredeti helyettesítés, amely mindegyik másiknak 

mintát ad – az apának való ellenállás révén mégiscsak a helyére lépés, identifikáció a 

csere által. 

Bár Freud azt állítja, hogy Mózes tanának a hagyományban történő hatására, 

amennyiben a hagyományt az egyéni emléknyomoknak feleltetjük meg, nem talál az 

individuális lelki életben megfelelő példát, 76  azt valójában kizárólag a szubsztitúció 

előzetességén alapuló elfojtásműködésre (elfojtás és az elfojtott visszatérése) hozza fel 

egyáltalán példaként. Vagyis, amikor kijelenti, hogy „[m]inden gyermek könnyűszerrel 

és szinte magától értetődően helyettesíti az egyik tárgyat (szimbolikusan) a másikkal, és 

ugyanez vonatkozik a cselekvésekre is. Nem tudjuk kimutatni, hol és mikor tanulják ezt, 

és sok esetben be kell látnunk, hogy nem is tanulásról van itt szó. Valami ősi tudás ez, 

amit a felnőtt később elfelejt”,77 akkor az archaikus örökségből fakadás e dinamikájának 

a temporális vetülete – bár Freud erre is rámondja, hogy itt maga a folyamat a fontos – 

vág egybe az elfojtott visszatérésének lappangási idejével vagy látenciájával. Vagyis bár 

Freud még a Túl az örömelvenben unokája játékát, a nevezetes fort-da jelenetet az anya 

feletti imaginárius uralom szimbolikus alapjának nevezete, 78  a Mózesben ennek 

lehetőségét, vagyis a szimbolikus helyettesítés a prioriját már egyértelműen az apa 

hiányával azonosítotja – mint ezt a belátást már megelőlegeztem a 

szimbólumműködésnek a szimbólum hiányában történő beálltában a mana kapcsán. 

Mindig az apa helyére lépés miatt lehetséges egyáltalán bármely szimbolikus művelet 

végrehajtása – amennyiben hiszünk Freudnak. Az archaikus örökség a kultúrában egy 

eredendő apagyilkosság tehát Freud szerint: „Először is milyen körülmények között hatol 

be egy ilyen emlék az archaikus örökségbe; másodszor pedig, hogy milyen körülmények 

között válhat újra aktívvá, vagyis hogyan kerülhet – ha megváltozva és eltorzítva is – az 

ősvalami tudattalan állapotából a tudatba? Az első kérdésre könnyű a felelet: az archaikus 

örökségbe akkor került be egy esemény, ha elég fontos volt vagy elég gyakran 

ismétlődött; illetve ha ez a két körülmény együtt jelentkezett. Az apagyilkosság esete 

mindkét feltételnek megfelel.”79  

                                                             
76 Uo., 146. 
77 Uo., 154. 
78 UŐ., A halálösztön és az életösztönök, Hermit, Bp., é. n., 19. 
79 UŐ., Mózes, 158. 
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Mózes törvényének Mózes hiányával történő retroaktív életbe lépése éppen azért 

történhetett meg, mert közvetítődött olyanok által, akik nem tértek át egyből az 

egyistenhitre: „[a] kadesi kompromisszumot arra alapítottuk, hogy az Egyiptomból 

visszatérők között egy hatalmas hagyomány élt tovább. […] Feltevésünk szerint ez a 

hagyomány szóbeli közlések tudatos emlékére támaszkodhatott, melyet az akkor élők 

elődeiktől vettek át, akik egy-két nemzedékkel előbb éltek, s résztvevői vagy szemtanúi 

voltak az eseményeknek.”80 Csak egy már meglévő hiányon keresztüli közvetítettség 

révén lép életbe Mózes törvénye, nem azonnal hat, így feltételezhető egy lappangási idő, 

amely az esemény óta eltelt, és amely az eseményt felfedi. Ezt Freud az elfojtott 

visszatérésérével magyarázza, vagyis ha egy új inger megjelenik, amelyik kellően 

hasonlatos az elfojtott tartalomhoz, az felidézheti azt, megerősítve a lappangó 

energiákat.81 Azonban Freud egyáltalán nem állítja azt, hogy ezt az ingert regisztrálni 

tudná a tudat, előfordulhat, hogy ezt is ugyanúgy elfojtja, így, ahogyan azt Lacan 

modellátírásainál látni fogjuk majd, lényegében az elfojtás visszatérése lehet maga az 

elfojtás. Mert a friss élmény elfojtásának aktusa regisztrálódhat visszatérésként, ehhez 

viszont már szükséges egy őselfojtási mintát tételezni, amelyet Freud Mózes kapcsán meg 

is tett, amikor, mint fentebb idéztem, nem őt nevezte meg az eredeti törvényhozónak. Az 

eredeti szubsztitúció Freud érvelése szerint – a Mózesnél éppúgy hiányzó apa miatt – 

Ekhnáton felváltása Mózesre, így Mózesnek az egyistenhit törvényére cserélése csak egy 

eredeti esemény megismétlése lehet, amely eredeti esemény nem volna valóságos, ha 

Mózes és Ekhnáton ugyanaz a személy volt. Amennyiben pedig az elfojtott visszatérése 

így maga válik elfojtássá, akkor a lappangási időszak, a látencia szakasza innentől kezdve 

imaginárius, egy odahelyezett nem valós idő. Az őselfojtás posztulációja utólagos: az 

elfojtott visszatérése (Mózes törvényének Mózes hiányában történő életbelépése) egy 

előzetes eseményt tesz szükségessé, amely az apa megölésének mint őshelyettesítési 

aktusnak mintaadójaként áll ott. Ez a pszichoanalízis mágikus gondolkodása: ha az 

eljátszott eseménysor, akárcsak a primitív népeknél, nem az eredeti, akkor is meg kell 

előznie a később megtörténő eredetit; az elfojtott visszatérése hamarabb van, mint az 

elfojtás, ezért szükséges egy őselfojtás.  

                                                             
80 Uo., 146f. 
81 Uo., 149. 
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A disszertáció második része ennek a mitikus diskurzusnak az időkritikai potenciálját 

vizsgálja, vagyis e nem időbeli idő megalapozásának temporeális feltételrendszerét, a 

harmadikban pedig ennek kétdimenziós modellezhetőségét. Tehát nem arra fogok 

koncentrálni, hogy Freud kivághatónak tekinti azt a néhány évszázadot, amely Ekhnáton 

és Mózes között áll a történetírásban, méghozzá teszi ezt a pszichés apparátus időbeli 

működésére alapozva, hanem azokat a mediális feltételeket vizsgálom meg, amelyek egy 

ilyen időtengely-manipulációhoz szükségesek. Lacan prisoner’s dilemmája, a három 

fogolyról szóló fejtörő interpretációja pontosan erre szolgál reflexióként a már említett 

megértés idejével és összefoglalás pillanatával: a temporális üresjárat milyen faktorok 

mentén lehet rendezőelv annak érdekében, hogy a hiány kitermeljen valamit, a 

diszkontinuitásból (szükségszerű moratórium) kontinuitás alakuljon; ebben az esetben 

cenzúra és cezúra együttesen kell működjön tudattalanul. Nem hiába tesz különbséget, 

mint erről szintén szót ejtek majd, Freud a varázsnoteszről szóló, nevezetes 

gondolatkísérletében az érzékelés apparátusai és a memóriáé között. Míg előbbieket 

egyfajta (Marshall McLuhan későbbi koncepciójára hajazó) kiterjesztésekként nevezi 

meg, így a szemüveg a szem meghosszabbítása, a hallócső a fülé, és mint ilyenek, 

felépítésünkben hasonlóak a javításra szánt szervhez (előbbinél a lencse homorúsága 

vagy domborúsága, utóbbinál a logaritmikus kialakítása), addig a varázsnotesz nem 

felépítésében, hanem műveletileg vág egybe a pszichés apparátus 

tudattalanműködésével 82  (ahogy Turing-gépe a tárgyával): a törlés formatív 

inskripciójával. 

Az ősjelenet megalkotása ebből a szempontból különösen érdekes a 

pszichoanalízisben. Arra világít rá, hogy előbb van az elbeszélés, mint amit elbeszél, mert 

az esemény éppen a mediációs művelet eseménye, amelyből kitermelődik egy újabb, az 

ősjelenet. Így a művelet annak a szimbolikus láncnak a kezdetévé válik, amelyet 

elméletileg elbeszél; sajátos időbeli probléma, paradoxon, lehetetlenség, ami feltűnik az 

analitikusnak – ez a tudattalan munkája. Annyiban nyelvi, hogy a nyelvvel bánásban 

jelentkezik az, hogy a történet hiányára miként képes reflektálni a páciens egy 

elbeszélésbeli művelettel, amely újabb parabázist ad ki, de ennek révén, e megakadásból, 

                                                             
82 UŐ., Feljegyzés a „varázsnoteszről” = Pszichoanalízis és irodalomtudomány, szerk. BÓKAY Antal – 

ERŐS Ferenc, Filum, Bp., 1998, 285. 
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e diszkontinuitásból mégiscsak kontinuitás keletkezik, vagyis biztosítottá válik az 

elbeszélt történet üres helyeinek feltöltése, a láncolat kohéziójának helyreállítása.  

‹‹ Freud exige une objectivation totale de la preuve tant qu'il s'agit de dater la scène 

primitive, mais il suppose sans plus toutes les resubjectivations de l'événement qui lui 

paraissent nécessaires à expliquer ses effets à chaque tournant où le sujet se restructure, 

c'est-à-dire autant de restructurations de l'événement qui s'opèrent, comme il s'exprime : 

nachträglich, après coup. ›› (É 256)83 

Ez az operáció és az általa befolyásolt folyamatok viszont már csak modellezéssel 

megragadhatók Lacan számára; e praxis produktumai adják meg az operációk 

(ősjelenetképzés, elfojtott visszatérése) dinamikáját, szintaktikáját, a tudattalanműködés 

modelljeivé válva. Ezért alakította Lacan Freudot algebrává. Ennyiben pedig a lacani 

elmélet médiumarcheológia: a modellezési, a modellműködési és a modellezett 

folyamatok feltételeire kérdez rá, amelyeknél, mint azt látni fogjuk, maga Lacan is 

médiaelméletiként pozicionálható diskurzussal él. Médiumarcheológiáját a 

pszichoanalízisnek olyképpen lehet elvégezni ennek következtében, hogy a tudattalan 

autonóm időbeli viszonyaira, a tudattalanműködés időbeli érvényesülésére rákérdezünk, 

mert számtalan egyidőben szekvenciális folyamat megy végbe, csúsztatva (látencia és az 

elfojtott visszatérése), vagyis inkább szimultán módon, de nem szinkronban (mint 

tudattalan emlékezés és tudatos percepció); utólagosan létrehozva valami előzetességet. 

A nyelviben a pszichoanalízis a nem nyelvit, a műveleti vagy diszkurzív üres hely 

modulációját azonosítva téved a tudattalan terepére – a legüresebb beszéd ezért lehet a 

legtelibb számára.  

Nem csoda, hogy Jonathan Culler a narratológia vizsgálódás egyik lehetséges 

témájának látta azt, hogy ez a nem textuális struktúra, amely mindazonáltal a szövegen 

hajtódik végre, miként feltételez egy eseménysort, illetve ruházódik fel maga egyfajta 

eseményiséggel. Történet és elbeszélés interakciói, mint például e kettő szubverziójának 

pillanata84 (a történet elbeszéléséé és az elbeszélés történetéé, valamint az elbeszélés 

                                                             
83 [„Amikor az ősjelenet időbeli elhelyezéséről van szó, Freud a bizonyíték totális objektivizálását kívánja, 

de egyszerűen előfeltételezi is az esemény összes reszubjektivizációját, ami szükségesnek látszik számára 

ahhoz, hogy megmagyarázza a hatását a szubjektum önrestrukturálásának a fordulópontokon [az 

elbeszélésben]; az eseménynek annyi újrarendezését [feltételezi], amennyi csak érvénybe lép, ahogy ő 

mondja nachträglich módon, utólagosan.”]  
84  Jonathan CULLER, Story and Discourse in the Analysis of Narrative = UŐ., The Pursuit of Signs: 

Semiotics, Literature, Deconstruction, Routledge, London – New York (NY), 2001, 191. [„Freud 

hangsúlyozza, hogy a jelölés logikája ebben az esetben azt eredményezi, hogy események – a diszkurzív 
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történetprodukciójáé), ahogyan Culler azt jó szemmel veszi észre, a pszichoanalízisben 

igen gyakran előfordulnak. Culler ennek alátámasztására először is Freud Oidipusz-

olvasatát vizsgálja meg, kijelentve, hogy már csak azért is a pszichoanalízis leitmotifjává 

válhatott Oidipusz, mert a dráma elbeszélésmódja nem lineáris, és ebből fakad a hatása 

is: előtérbe hoz egy ősjelenetet a történet eseményeinek újrarendezésével. 

“Freud emphasizes that the logic of signification here is one in which events, conceived 

as prior to and independent of their discursive representation, determine meanings: the 

play brings to light an awful deed which is so powerful that it imposes its meaning 

irrespective of any intention of the actor. The prior event has made Oedipus guilty, and 

when this is revealed he attains tragic dignity in accepting the meaning imposed by the 

revealed event.”85 

Ahogyan Culler megjegyzi, sem maga Oidipusz, sem pedig a dráma olvasói nem az által 

bizonyosodnak meg a címszereplő bűnösségéről, hogy feltárul a tett, hanem egy azt 

megelőző esemény miatt, amely befolyásolja a jelentést. Az viszont csak az elbeszélői 

diskurzus munkája, aminek alapján feltételezzük, hogy Oidipusz megölte az apját, holott 

a címszereplő mindössze annyit ismer el, hogy nagyjából akkor és ott megölt egy 

öregembert – a jóslat kötelező ereje a narrációban kiiktat mindenfajta kontingenciát, és a 

potenciálisan két tett emiatt eggyé szinkronizálódik.86 

“[W]hen the shepherd reveals that Oedipus is in fact the son of Laius, Oedipus leaps to 

the conclusion, and every reader leaps with him, that he is in fact the murderer of Laius. 

His conclusion is based not on new evidence concerning a past deed but on the force of 

meaning, the interweaving of prophesies and the demands of narrative coherence. The 

convergence of discursive forces makes it essential that he become the murderer of Laius, 

and he yields to this force of meaning. Instead of saying, therefore, that there is a sequence 

of past events that are given and which the play reveals with certain detours, we can say 

that the crucial event is the product of demands of signification. Here meaning is not the 

effect of a prior event but its cause.”87 

                                                             
megjelenítésükhöz képest előzetesnek és attól függetlennek felfogva – határozzák meg a jelentéseket: a 

drámában egy borzalmas tettre derül fény, amely oly hatalmas, hogy képes érvényesíteni a cselekvő 

intenciójának semmibevételével is az értelmét. Az előzetes esemény teszi Oidipuszt bűnössé, és amikor ez 

kiderül, akkor elnyeri a tragikus pátoszt azzal, hogy elfogadja e jelentést.”] 
85 Uo., 193. 
86 Uo., 194 
87  Ua. [„[A]mikor a pásztor elárulja, hogy Oidipusz valójában Laiosz fia, akkor Oidipusz arra a 

következtetésre jut – és vele együtt valamennyi olvasó is –, hogy egyben ő Laiosz gyilkosa is. Ez a 
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Oidipusz apagyilkossága ugyanolyan szükségszerű, mint a Mózes ellen elkövetett, ahhoz, 

hogy lehetségessé váljon – tehát ismételhetők legyenek az azt elbeszélő műveletek – 

elmaradhatatlan egy eredeti helyettesítési törvény bevezetése az Apa Nevei szubsztitúciós 

műveletének tételezésével, ha már Oidipusz az apa helyére lépve elvette Iokasztét. Culler 

javaslata még, hogy Freudnál viszont a kauzális struktúrának meg kell fordulnia ahhoz, 

hogy Oidipusz-komplexusról lehessen beszélni. Vagyis amikor Oidipusz megtudja, hogy 

az apja Laiosz, akkor kijelenti, hogy megölte, de ez a tett, a jelölési struktúra 

inskripciójának instanciája termeli ki magát a gyilkosságot a történetben az ő részéről.88 

Ha Culler megfigyelése kétségtelenül egybehangzik is a lacani értelmezéssel, utóbbi 

médiaelméleti potenciáljával szembemegy, hogy Culler a pszichoanalízistől idegennek 

tekinti a „ha X, akkor Y” elvét, amelyre Lacan felépítette a tudattalanműködés 

automatikus jellegét hangsúlyozó papírgépeit: míg az irodalmár a történet 

rekonstrukciójára fókuszál,89 addig a pszichoanalitikus a műveletekre. A Culler által is 

tárgyalt A Farkasember esettanulmányban Lacan, mint azt majd látni fogjuk, az ősjelenet 

megképződésének az operációira fókuszál, vagyis mindazon műveletekre, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy egy narratív produktum álljon Freud előtt. Culler ellenben arra 

a narratív konstellációra koncentrál, hogy a páciens gyermekkori álmában megjelenő tett 

(a farkasok ülnek egy fán a szobájának az ablaka előtt, és figyelik őt) és az ősjelenetben 

végzett cselekvés (a Farkasember megleste szüleit szeretkezés közben) konvergálnak (a 

fantáziában). Azonban ezt a jelenetet, mint azt Freud megállapítja, egy elfojtott 

(valószínűleg farkasokat közösülni látó) emlék (melyet erősít, hogy a páciensnek a 

nagypapa szintén a farkasokról olvasott fel mesét) formatív ereje hívta életre az 

élettörténet elbeszélésén keresztül: az ősjelenet a narráció produktuma lett utólag 

(nachträglich, après coup).90 Míg Culler itt annak az ellentétnek a felvázolására törekszik, 

melyet már Oidipusz-olvasatában is érvényesített, nevezetesen, hogy az esemény 

előzetessége révén születő történet és az elbeszélés történetelőzése kizárják egymást, ez 

                                                             
következtetés nem egy új bizonyítékon nyugszik, amely a múltbéli tettével hozható összefüggésbe, hanem 

a jelentés erején, a jóslat és a narratív koherencia szükségszerűségének összefonódásán. A diszkurzív erők 

konvergenciája szükségessé teszi, hogy Laiosz gyilkosává váljon, és Oidipusz enged is ezeknek az erőknek. 

Ahelyett tehát, hogy létezne a múlt eseményeinek egy sorozata, mely kitérőkkel ugyan, de feltárul a 

darabban, azt állapíthatjuk meg, hogy a döntő pillanat a jelölés kényszerének terméke. Itt a jelentés nem 

egy előzetes esemény hatása, hanem annak oka.”] 
88 Uo., 195. 
89 Uo., 199. 
90 Uo., 200. 
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pedig egy trópust hoz létre (az átvitelét), addig Lacan számára az válik lényegessé, 

ahogyan egy hiányzó (kizárt) eredeti jelölő helyére a Freud által pszichotikusként 

diagnosztizált Farkasembernél egy művelet kerül: maga a felülírás lesz az, amivel 

felülíródik a hiány. Viszont ott már újra összeér a két olvasat, hogy az eredeti esemény 

hiánya, egy üresség az, amely egyáltalán lehetővé teszi az operációt és annak ismétlését: 

a diszkontinuitásból kontinuus lánc állítható elő. Ezért nevezném tévesnek Culler 

megjegyzését a pszichoanalízis kapcsán, hogy az nem dolgozik kauzális struktúrákkal: de 

igen, csak a szimbólumok saját interakciói által kitermeltekkel (ún. gyenge kauzalitással), 

ami nem egyszerű megfordítása oknak és okozatnak, mint amit Culler feltételez a 

narratívában E. M. Forster vagy Nietzsche kapcsán például.91 A tudattalan saját kauzális 

struktúráinak befoghatósága érdekli a pszichoanalízist, amelyek (még diszkurzíve 

sem/)nem valóságosak, hanem Valós, Imaginárius és Szimbolikus relációiban válnak 

plauzibilissé:92  a szimbólumok által létrehozható rekurzió produktivitása a tudattalan 

nachträglich működésmódjával vág egybe ekképpen.  

A pszichoanalízisben az üresség így értve formatív a jelenben (és determináns a jövő 

szempontjából), vagyis egy hiányzó történetelem visszatér a történet elbeszélésében 

(megakadás, csend), de be fogom mutatni, hogy sokkal inkább arról van szó, hogy a 

tudattalannak a műveletben jelentkező üressége termeli ki az eseményeket; a rendezés a 

szimbolikus láncolat egyik elemévé válik a Farkasembernél is. A nyelvi fordulat tehát 

leginkább így érthető: 

 az ösztönökről a nyelvi megnyilatkozásra került át a hangsúly 

 egy trópus felülírása történik meg egy másikkal a történet elbeszélése közben 

 a szimptóma vagy az álom rébuszát/kriptogramját kitermelő folyamatok 

(torzítások, sűrítések, eltolások, stb.) egybevágnak a produktum elbeszélési 

módjával (a nyelv figurativitásával) 

Tehát a beszédben tűnnek fel a műveletek, de vizsgálatuk már nem diszkurzív tényezőkre 

kérdez; ez nem ösztön vagy trauma, hanem a tudattalan és annak működése, ami nem 

tapasztalati és nem írható le tudatos koncepciókkal (valóság, idő, kauzalitás) – Lacan 

médiaelméleti diskurzusa pedig itt jelentkezik, valahányszor megpróbálja mégis 

megragadni őket. Ha a szubjektum élettörténetében a tudattalan az üres hely, akkor az 

                                                             
91 Uo., 204 
92 Jacques LACAN, La troisième, Lettres de l'Ecole freudienne, 16 (1975), 184. 
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ütemezi a beíródást/törlést (É 261): a tudattalan alakítja ki a szintaktikát az 

automatizmusával, ezért a nyelv szintaktikai ütemezettségéből lehet visszakövetni – ezt 

látjuk majd a Lacan-Shannon párhuzamban. Lacan nemcsak beszél a számokról a 

túldetermináció kapcsán, vagyishogy nem tudunk teljesen esetlegesen mondani egyet sem 

(É 269), 93  hanem egészen konkrétan mathémái stochasztikájával igyekszik kiadni a 

tudattalan által determinált randomitás visszafejthető szintaktikáját. 

‹‹ Cette position de l'autonomie du symbolique est la seule qui permette de dégager de 

ses équivoques la théorie et la pratique de l'association libre en psychanalyse. Car c'est 

tout autre chose d'en rapporter le ressort à la détermination symbolique et à ses lois, qu'aux 

présupposés scolastiques d'une inertie imaginaire qui la supportent dans 

l'associationnisme, philosophique ou pseudo tel, avant de se prétendre expérimental. ›› (É 

52)94 

Nem a valóság és nem a referencia mentén alkotja meg tehát Lacan a modelljeit, de nem 

is szolgáltatja ki őket teljesen a nyelv dinamikájának, hanem azt várja, hogy a 

tudattalanműködés igazsága a modellek nem diszkurzív műveleteiben is inzisztálni fog, 

miközben a karakterek (chiffres) kiadják a tudattalan működési struktúráját (É 277):95 a 

lacani papírgép így teljesedik ki Turingét követve a felülírásokkal és törlésekkel, az üres 

és feltöltött helyek mentén.  

 

5.) Mik jelentenek nehézséget a lacani életműben, és milyen vakfolttal rendelkezhet 

az életmű médiaelméleti olvasata? 

Ha a tudattalan igazságára kíváncsi a lacani elmélet a valóság mellőzésével, akkor azzal 

a sajátos dilemmával találja szemben magát ennek bármely olvasata, hogy az életmű 

kijelentéseinek igazságértékét nehezen lehet meghatározni; legfeljebb a tudattalan 

autonóm működésmódja igazolhatja azt vissza a szimbólumok interakcióján keresztül. A 

                                                             
93 L. ehhez FREUD., Álomfejtés, 359; UŐ., A mindennapi élet pszichopatológiája, Gabo, Bp., 2006, 301; 

Jacques DERRIDA, My Chances / Mes chances = UŐ., Psyche: Inventions of the Other, Stanford UP, 

Stanford (CA), 2007, vol. I, 366f. Egy másfajta megközelítéséhez a determinációnak pedig l. GYIMESI Júlia, 

Pszichoanalízis és spiritizmus, Typotex, Bp., 2011, 79. 
94 [„A szimbólumok autonómiája melletti álláspont az egyetlen, amely lehetővé teszi a pszichoanalízis 

szabad asszociációjának elméleti és gyakorlati tisztázását. Mert teljesen eltérő dolog az, hogy ennek 

eredetét a szimbolikus determinációhoz és annak törvényeihez kapcsoljuk, mintha egy imaginárius inercia 

skolasztikus premisszáihoz [tennénk], amely ezt alátámasztja az asszociationizmusban, legyen az 

filozofikus vagy pszeudofilozofikus, mielőtt kísérletivé válna.”] 
95  Pl. annak logikáját, ami alapján újrarendeződik az eseménysorozat az elbeszéléskor jelentkező 

tudattalanműködés miatt. 
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médiumarcheológia saját szemléletmódja, amellyel a technológiai médiumok szintén 

autonóm, hozzáférhetetlen és csak a Szimbolikuson keresztül artikulálódó, de arra nem 

korlátozódó műveleteit vizsgálja, itt segítségünkre van. Viszont számos retorikai 

apóriával is szembesülünk, természetesen. Először is azzal, hogy Freud analógiái, 

legyenek azok biológiaik vagy a technológiai entitásokat érintők, nem igazi analógiák, 

hanem „analitikus szimbolizmusok” (É 263). Lacannak ez fontos kiindulópont, ugyanis 

ennek segítségével nyitja meg Freud tudományos olvasatát, elhelyezve őt a 

tudománytörténetben, illetve érvényesítve a termodinamika logikáját a Freudnál 

feltételezett tudattalanmodellálásban, ezzel egyszersmind eltávolítva azt mindenfajta 

biologizálástól, amelybe az a matriarchátusnál fulladt. Lacan explicitté teszi, hogy amivel 

Freud látszólag csak a megértést akarja segíteni, az igen gyakran magának az érvelésnek 

a része (ennyiben hasonlítanak analógiái a diagramjaira). Az olvasónak ezért magának 

kell megokolnia a jelenség és az annak megvilágítására felhozott példa közötti igen 

plasztikus viszonyt. Lacan egyértelműen metaforáknak nevezi ezeket az analógiákat (É 

262): áthelyezéseknek, amelyek mechanizmusai szolgáltatják a bizonyítékot az ugyanígy 

(áthelyezésekkel és sűrítésekkel) működő tudattalanműködésre. Nézzünk röviden egy 

példát. Amikor Freud arról értekezik, hogy Mózes egyistenhite miért csak egy-két 

generációval később hatott, akkor megvilágító erejűnek szánja ehhez Charles Darwin 

evolúciós elméletét, nevezetesen, hogy kezdetben mekkora megrőkönyödést váltott ki az 

a viktoriánus Angliában, aztán a XIX. század végére már mindenki evidenciaként 

kezelte.96 Ez nem egyszerűen érthetőbbé tétele a látenciának vagy inkubációs időnek, 

hanem áthelyezése annak egy vallástudományi spekulációból egy 

természettudományosba; hogy általános érvényűségre tarthat számot a kiesett idő, arra 

viszont a céldiskurzust (illetve Darwin tudományos rangját) magát használja tudományos 

érvként. Az már csak hab a tortán, hogy fejtegetése végén Freud mindezt a 

tömegpszichológiától az egyén lelki életébe vezeti vissza: problémamentesnek láttatva 

ezzel az átjárást a kettő között, mintegy felszámolja a tudományos aggályokat e 

temporalitással kapcsolatban.97 Ennek előképe persze már ott van a Túl az örömelvenben 

és Az Ősvalami és az énben, amely művekben a trauma csak annyiban érdekli, hogy annak 

új koncepciójával biztosítottnak állítsa be a neurotikus felnőttnek a homeosztázis iránti 

                                                             
96 FREUD, Mózes, 106. 
97 Uo., 107. 
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vágya és a gyermekjáték változatlan ismétlése közötti kapcsolatot. Freud érve ezekre a 

csúsztatásokra rendszerint az – és ezt Lacan retorikailag illő lépésnek is véli –, hogy a 

tudattalan is ilyen eltolások mentén fejti ki működését. 

Ha Martin Heidegger az emberi idő- és léttapasztalatot ontológiailag összefűzte, 

ennek technológiára kiterjesztett reappropriációját pedig Stiegler magnum opusában 

végezte el, úgy a pszichoanalízis már mindig egy sajátos poszthumán, Lacannál 

egyértelműen masinisztikus időre építve kísérelte meg az emberi jelenség befogását. Az 

én és annak története nem tapasztalatok összessége: affektivitása a tudattalan saját 

mezejének függvényévé válik, logikája így a kibernetikai blackboxingé. Ennek pedig 

Freud retorikája nagyon is megfelelt; nemcsak a tudományos kifejezések használatában, 

mint arra maga is reflektál,98 hanem egyfajta modulatív üresség színre vitelében is, melyet 

aztán a mitikus diskurzusban teljesített ki.99 „Az az állítás, hogy az ösztönök regresszív 

jellegűek, ugyan szintén megfigyelési anyagon alapul, tudniillik az ismétlési kényszer 

tényein. De lehet, hogy túlbecsültem ezeknek a jelentőségét. Ezen eszme keresztülvitele 

kétségkívül lehetetlen másként, mint úgy, hogy többször egymás után kombináljuk a 

ténylegest a csupán kigondolttal, és hogy közben messze eltávolodunk a 

megfigyeléstől.”100 Freud itt lényegében a saját műveleteinek az ismétlésen alapulásával 

magát a halálösztönt idézi meg, az ösztöntant saját eljárásmódjával bizonyítja. Vagyis azt 

a paradoxont, amely figuratíve Lacannál a „tudattalan gondolat” (pensée inconsciente), 

amit magának a tudattalannak tulajdonít (É 259).  

A trauma, az ösztön és a többi pszichológizáló terminus mind járulékosak ebből a 

szempontból a pszichoanalízis számára, még csak retorikai fogásoknak sem tekinthetjük 

őket a nyelvi fordulat lacani felfogásában, ahogyan azt fentebb írtam, hanem működésük, 

funkciójuk válik lényegessé, tudniillik az, hogy milyen szerepet töltenek be az érvelésben. 

Ez pedig Freud írásstílusán keresztül artikulálódik: a halálösztön némasága, 

búvópatakszerű aktivitása (csak az örömelvhez kapcsolódó elfojtás teszi manifesztté az 

ismétlődést, mely a halálösztönhöz tartozik, de utóbbi nélkül az előbbi nem valósulhat 

meg), 101  a trauma feltűnésmentes nyomhagyása az énben hiányképzés, szakadás az 

                                                             
98 UŐ., A halálösztön és az életösztönök, 77f. 
99 Ezért hiába nevezi Freud nem tudományos magyarázatnak Platón androgün-mítoszát (Uo., 75.), a Totem 

és tabutól kezdve maga sem kerüli el saját paradoxonainak a mitikus diskurzusba transzponációját. 
100 Uo.,76. 
101 Uo., 81. 
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anyagon, nyílt seb.102 A művelet nyomhagyása tudattalanműködésként mindig a törlés 

formatív hatására mutat rá; egy meglévő láncon a hiányra, a kiesett elemre, legyen az 

esemény vagy idő. Itt valóban nem az időn van a hangsúly,103 hanem azon, hogy a törlés 

milyen módon lehet formatív (ugyanakkor időadó). Ekkor az énben hátrahagyott 

nyomokat extrapolálni és nem összebékíteni kell; a pszichoanalízis a fragmentáltan 

megőrzött énen keresztül mutatja be, hogyan maradhat meg a hiány hiányként a 

szimbolikus interakciókban – ennyiben, mint látni fogjuk, rokonságot mutat felfogása 

Foucault genealogikus szemléletével. Az ennek Freudnál retorikailag megjelenő 

performativitását alakítja Lacan ténylegesen papírgépi operativitássá. 

Szintén a nyelvhez tartozik az a nehézség, hogy Lacan sosem él kritikai 

megjegyzéssel Freud kapcsán, inkább ellentmondásait egyenesíti ki, a diszkontinuitásból 

csinál maga is kontinuitást: Freudot nem kritizálja, hanem szinkronizálja. A kittleri manír, 

hogy „X ezt nem véletlenül nevezte ennek vagy annak”, vagy hogy „már X is 

megállapította ezt” leginkább Lacantól ered, bár nála az X mindig Freudot jelöli. Mint 

fentebb már jeleztem, magam sem fogok Lacannal kapcsolatban másként eljárni: 

olvasatom annyiban kritikai, amennyiben a médiumarcheológia felől kritikai újraértése a 

korpusznak. Emiatt adódhatnak olyan premisszák, amelyek maguk kritika alá vehetők, 

például annak feltételezése, hogy a nem diszkurzív tényezők diszkurzív hatással bírnak; 

ezt természetesen azért tehetem meg, mert a vizsgálódási keret és a vizsgált korpusz is 

megteszik. Ugyanakkor nem kívánok általános érvényt kivívni ennek az értelmezési 

keretnek, csak annyit állítok, hogy az a lacani korpusz esetében jóval produktívabbnak 

mutatkozik, mint bármely másik, mert olyan folyamatokat és koncepciókat tesz 

plauzibilissé, melyekbe eddig beletört az értelmezők bicskája, illetve csak a szövegek 

olvasásának mellőzésével tudtak konszenzust kialakítani felettük. De Lacan feltételezett 

skolasztikája, mely a tapasztalat helyett a spekulációra épített, és a valósággal kapcsolatot 

nem ápoló konstrukciókat vázolt fel, mellőzve az esettanulmányi bizonyosságokat,104 

nem úgy válhat-e kevésbé absztrakttá, ha azt elkezdjük egy másfajta szenzualitáshoz 

közelíteni, és inkább stochasztizálni? (Főleg ha ezt maga is megkívánja, mint azt fentebb 

idéztem.) Vagyis elfogadni azt, hogy az életmű elsősorban nem textuális dinamizmusának 

köszönhetően lehet manapság termékeny. Ha a néha már túlzottan technicista 

                                                             
102 UŐ., Mózes, 122. 
103 Uo., 195. 
104 C. Edward ROBINS, Please Read Lacan! = Lacan in America, 66f. 
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szemléletmóddal nem tudok is mindig feltétel nélkül azonosulni, belátom, az szükséges 

ahhoz, hogy az engem foglalkoztató kérdésekre választ kapjak. „Végre is, csupán 

tudományos kíváncsiságból is, átadhatja magát az ember egy gondolatmenetnek, és 

követheti azt, ameddig csak lehet, vagy ha úgy teszik, mint advocatus diaboli, aki azért 

még nem kell, hogy eladja a lelkét az ördögnek.”105 Ha rálátok azokra a vakfoltokra, 

amelyek az ember ontológiai kitüntetettségének mellőzésétől a modellek működésének 

problémamentes heurisztikusságán keresztül a tapasztalati befoghatatlanságig-

visszaigazolhatatlanságig jellemzik az elméleti keretet, ezen aggályokkal szemben 

elsőbbséget adtam annak, hogy a recepció mainstream irányával szemben a 

médiumarcheológia a lacani teorémákhoz legalább valamifajta hozzáférési irányt 

biztosítva segíthet azoknak az életmű szempontjából körvonalazódó helyi értéküket és 

funkciójukat érthetővé tenni.  

A nyelv kapcsán adódik még egy nehézség Lacannál. Azt állítja, hogy Freud olvasása 

a pszichoanalízis számára azért sem lehet soha megkerülhető, mert a matriarchátus 

pontosan azzal táplálhatta (nourrir) saját értelmezéseit (É 244), hogy nem vette 

figyelembe: Freudra ott kell különösen figyelni, ahol hétköznapi kifejezésekkel él, mert 

nem azt érti alatta, amit feltételeznénk (É 246). Ez a tanács megszívlelendő magánál 

Lacannál is a tudományos terminusok tekintetében: struktúra, metafora, topológia, nyelv 

– nem annyira magától értetődő koncepciók ezek, mint ahogyan a buzgó olvasatok 

használják azokat a pszichoanalízis kultúra- vagy irodalomelméleti applikációiban. 

Ennyiben pedig a lacani életmű olvasása sem válna hátrányára a recepciónak, ha 

mennyiségét tekintve némileg megzabolázná is. E pont hátralévő részében ezért a 

következő fogalmakat igyekszem pozicionálni az életműben: tudattalan (és a szubjektum 

története), struktúra (és metafora), nyelv (és írás), szimbólum (és tudomány). 

Hogyan érti Lacan a tudattalant? Egy törésként, egy diszkontinuitásként, amely 

megakadályozza a kontinuitást, például a szubjektum történetének rekonstrukcióját (É 

258), amely az anamnézis során műveletileg szükségszerű torzulást, a láncban pedig egy 

üres helyet eredményez, mely utóbbit felül lehet írni, ennyiben pedig újabb műveletek 

kiindulópontjaként szolgál. Ez jelenik meg a beszédben, de éppen erre építve állítja helyre 

elméletében a kontinuitást Lacan: már mindig is egy ilyen törés a feltétele az 

emlékezésnek, amely bizonyos műveleteket, struktúrákat, működéseket, eseményeket 

                                                             
105 FREUD, A halálösztön és az életösztönök, 76. 
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lehetővé tesz – a stochasztikán alapuló kalkulációt (I. rész), az aszinkronitáson alapuló 

ismétlést (II. rész), a lyukon alapuló formaalkotást (III. rész). 

‹‹ Ce que nous apprenons au sujet à reconnaître comme son inconscient, c'est son histoire, 

- c'est-à-dire que nous l'aidons à parfaire l'historisation actuelle des faits qui ont déterminé 

déjà dans son existence un certain nombre de ‹ tournants › historiques. Mais s'ils ont eu 

ce rôle, c'est déjà en tant que faits d'histoire, c'est-à-dire en tant que reconnus dans un 

certain sens ou censurés dans un certain ordre. ›› (É 261)106  

Ennyiben pedig nem a tudatos valósággal akad dolga a pszichoanalízisnek, affektivitása 

nem kötődik az érzékeléshez, hanem azokhoz a(z idő)manipulációs technikákhoz 

tartozik, amelyek a Szimbolikusban elvégezhetők, amelyek a tudattalanműködés 

igazságát jelentik (pl. a Nachträglichkeit mint rekurzió). A tudattalan folyamatainak időn 

kívülisége ezért nem jelent atemporalitást, 107  mindössze nem annyira egyértelmű az 

éntörténettel való viszonya, mint Carl Gustav Jung archetipizálásában. A tudattalan saját 

időbelisége adja többek közt a pszichoanalízis inherens médiumarcheológiai diskurzusát, 

illetve teszi lehetővé médiumarcheológiáját; azt, hogy a mediális-experimentális a 

priorikat azonosítani lehessen. A tudattalan mint Freud operacionalizált üzenete, nyitódó-

záródó törés, ahogy arról szó lesz, kettős időbeli mozgást provokál: visszatérést Freudhoz 

foucault-i értelemben (III. rész), illetve a szubjektum ősjelenetkonstrukcióját, időbeli 

mozgásként, egy ismétlés során végrehajtott produkciós gesztust, amely visszatérés egy 

eredeti ürességhez, a jelenet/eredet hiányához (ami szintén időbe telik). A törés, a 

temporális disrupció, a diszkontinuitás váltja ki a visszatérést, amely, mint látjuk majd, a 

mitikus diskurzuson belül lehetséges; ez adja például a neurotikus individuális mítoszát 

(II. rész), melynek (megképzési és megképzett) műveleteit Lacan explicitté teszi. 

Mit ért Lacan struktúra alatt? Amikor arra hivatkozik, hogy nem használ olyan 

metaforát, amelyet maga Freud sem (É 260), akkor feltételezi, hogy szóhasználatának 

elemei leválnak a tropologizálódás általános dinamikájáról, és a metafora saját működését 

kezdik magukon viselni, vagyis operacionalizálódnak. Lacannál a metafora, mint látni 

fogjuk, nem eredendően trópus, hanem egy művelet – az Apa Nevei ezért is lesz nála 

                                                             
106 [„Amit a szubjektumnak megtanítunk, hogy tudattalanjaként ismerje el, az a története – vagyis segítünk 

neki bevégezni az aktuális historizációját a tényeknek, amelyek már eleve meghatározták a létezésének egy 

bizonyos történeti fordulópontját [ti. az elbeszélt történetnek az elbeszélésben – S. R.]. De ha magunkra 

vesszük ezt a szerepet, ezek [a fordulópontok] már eleve történeti tények, vagyis bizonyos értelemben 

elismertek, és egy bizonyos rend szerint cenzúrázottak.”] 
107 Vö. Uo.. 36. 
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metafora. Nem más, mint szimbolikus diszlokáció-transzpozíció, ami a 

szimptómaműködést is jellemzi (É 260), és már a nyelvben való feltűnés előtt érvényben 

van. Ezt a valamivé (pl. nyelvivé) válást, a művelet és annak eredménye közötti kapocs 

sajátos konvergencián alapulását nevezi Lacan struktúrának, ami egyfajta “inmixing”, 

mint az majd tárgyalásra kerül: vizsgált tárgy és vizsgálati keret, művelet és dolog 

egymásbajátszása. Ehhez kapcsolódik a kérdés, hogy milyen nyelvnek az elméletét adja 

így Lacan, milyen nyelvfogalommal dolgozott? A recepció valahogy nem zavartatta 

magát attól, hogy az életműnek a szójátékokkal megegyező súlyú hányada nem nyelvi: 

egyenletek, gráfok, topológiai formák alkotnak szimbolikus gépeket benne. Amikor öt 

évvel ezelőtt megkezdtem a disszertáció írását, minden utalásnak utánamentem a 

szemináriumokban, de egy idő után felmerült bennem, mennyivel is vagyunk beljebb 

azzal, ha azonosítjuk valamely elfeledett egyházatya nevét egy hipogrammában, vagy egy 

verseléstípust Lacan megnyilatkozásában. Az ezekre magukat előszeretettel rávető 

értelmezések többségében nem többek egyszerű “show-off”-oknál: nem jutunk egy 

szemernyivel sem közelebb az egész elméletet mozgató feltételegyüttesek feltárásához. 

Vagyis nem tudunk meg semmit arról, miért használ Lacan gráfokat, miért kezd el 

topologizálni, ráadásul rengeteg kijelentés konklúzió nélkülinek vagy egyenesen 

zagyvaságnak tűnik nála, ha nem tekintünk a pszichoanalízis e grafikus feketedobozába. 

Ha az ember kézbe veszi a hagyományos recepció munkáit, látja, hogy az egyébként 

briliáns poétikai olvasatok, melyek végigkövetik Lacan szójátékait, semmifajta 

következtetéssel nem hozakodnak elő az értelmezések végén, mivel kiinduló kérdéssel 

sem rendelkeztek. Annyira adottnak vesznek egy bevett nyelvfogalmat és stílust 

Lacannál, pedig erre sem a szemináriumok anyaga, sem maga a pszichoanalízis nem 

szolgáltat okot. Az csak egy visszafogottabb kijelentés, hogy legalábbis interakciót 

kellene feltételezni beszéd és írás között: 

“The ‘punning of reason’ which characterizes Lacan’s mature discourse has many other 

sides to it. First of all, whereas the rhetorical complexities of Lacan’s project during the 

1950s were primarily noticeable at the level of the text, that is, in the product of writing 

rather than the production of speech, the wordplay of the late 1960s and early 1970s was 

predominantly situated in the area of spoken language; or, to be more precise, it explored 

the boundaries between speaking, hearing and writing. On more than a few occasions 

Lacan had to draw his audience’s attention to the homophonic and polysemic aspects of 
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his speech by literally spelling out or physically writing down the sound images in letters 

on the blackboard. The pun presiding over his Seminar XXI (Lacan 1973–74) would 

probably never have been clear to his audience if he had not written it down as les non-

dupes errent.”108 

Az viszont, mint látni fogjuk, radikálisnak radikális, de az egész életmű szempontjából 

adekvátabb állítás, hogy az írás mindig eredendőbb Lacannál. Bármifajta szójáték alapját 

a jelentésen túl annyiban is meghatározza, hogy az írásból fakad egyáltalában az 

interreláció mintája, amelyet beszéd, hallás és írás között érvényesít (É 493): amikor 

Lacan óvva int attól, hogy a gráfokat külön olvassuk, nem vitatja kiemelkedő szerepüket, 

hanem a – nem véletlenül Écrits-nek nevezett gyűjteményben – funkcióik kirajzolását 

várja a szövegekkel való szerves együttműködéstől (SXVIII 55).  

És itt adódik egy újabb nehézség, amely szintén kevésbé a textuális dinamizmus 

irányába tereli az értelmezőt. A lacani korpuszban az írás sajátos jelentéssel bír; nagyjából 

az a szöveg, amelyet valaki a konferencián felolvas vagy előad – ez például a Fonction et 

champ de la parole et du langage en psychanalyse esetében száz oldalt jelentett, melyet 

a római konferencia résztvevői között osztottak ki, így a rendezvény végére végezhettek 

is vele akár. Lacan általában nem módosított az előadásain, csak kiegészítéseket fűzött 

hozzájuk, előszóval, bevezetéssel, esetleg mindkettővel ellátta őket, melyek gyakran az 

akkori helyzetre reflektáltak (nem ritkán szitkokat szórva a hallgatóságára). Ráadásul az 

Écrits fele és az Autres écrits majdnem egésze szemináriumalkalmak összefoglalása, de 

legalábbis velük párhuzamosan folytatott kommentár. Élőszóbeli szövegek az írások 

tehát, melyeknél legfeljebb kontextualizálni lehet kijelentéseit – ezt a klasszikus recepció, 

kevés kivételtől eltekintve, a mathémák szerepéhez hasonlóan szintén elmulasztotta 

meglépni. Vagy legalábbis mind az írás, mind a mathéma fogalmát megőrizte egy jól 

behatárolható pedagógiai területen. 

“The term matheme, coined by Lacan in 1971 – condensing LéviStrauss's mytheme  

                                                             
108 NOBUS – QUINN, Knowing Nothing, Staying Stupid, 79. [„Az »szójátékok értelme«, amely Lacan kései 

diskurzusát jellemzi, sok egyéb jellemzővel is bír. Először is, bár Lacan vállakozásának retorikai 

komplexitása az 1950-es években elsősorban a szöveg szintjén nyilvánul meg, vagyis az írástermékben 

inkább, semmint a beszédében, az 1960-as évek végének és az 1970-es évek elejének szójátékai már sokkal 

inkább a beszélt nyelv területére esnek – pontosabban, feltárják a beszéd, a hallás és az írás közötti 

határokat. Nem egyszer kényszerült arra Lacan, hogy felhívja hallgatósága figyelmét sajt beszédének 

homofón és poliszém aspektusaira azzal, hogy konkrétan kibetűzte vagy szó szerint felírta a táblára a 

hangokat betűvel. A XXI. szemináriumán végigvonuló szójáték valószínűleg sose esett volna a 

hallgatóinak, ha nem írja le les non-dupes errent-ként.”] 
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and the Greek μάθημα (knowledge, lesson, science, teaching) – was introduced to 

articulate this pedagogical ideal: a matheme is that which is capable of integral 

transmission. The immediate question raised by Lacan's aspiration – to produce, it 

seemed, a new kind of knowledge along with a new mode of its transmission – concerned 

the matheme's relation to the contingent discourse of its presentation.”109 

Ha viszont kevésbé szemellenzősen közelítünk, az is feltűnik, hogy a mathémák mindig 

akkor kerülnek elő, amikor Lacan a tudattalan saját kauzalitásáról és időbeliségéről 

beszél, mely eltér a tudatos-érzékelttől – különösképp egybevág itt a lacani elmélet a 

médiumarcheológiával. Ráadásul azt is érdemes tekintetbe venni, hogy ha Lacan 

ténylegesen írt valamit, azok pontosan a mathémái voltak. De már Freud diagramjai is 

olyan topográfiát vázolnak fel, mely azok spaciotemporális természete miatt nem pusztán 

ábrázolja az elsődlegest (tudattalan-tudatelőttes-tudatos), hanem alakítja is a felhasznált 

elemek viszonyaival. Tehát a diagramok nemcsak megragadják a folyamatokat, hanem 

létre is hozzák azokat; az átírások, amelyekre Freud koncentrál a tudattalannál, magában 

a grafikus apparátusában is benne foglaltatnak. Lacan( topológiájá)t követve így engem 

Freudnak nem a titokzatos tárgya érdekel, hanem a topografikus az első és a harmadik 

részben. Ez pedig elvezet a következő kérdéshez. 

Mit ért Lacan szimbólum alatt? Lacan tudományfogalma végig ott lesz a disszertáció 

hátterében: az első részben azt adom hozzá, hogy a nyelvfogalmának meg kell változnia, 

szüksége van kiterjesztenie azt a csak írott nyelvekre, a másodikban az idő kapcsán 

mutatom be, hogy a kibernetikai feedback ezt miként teszi lehetővé, a harmadikban pedig 

a tudomány semblant-jaként határozom meg a pszichoanalízist; olyan diskurzusként, 

amely számára a formalizáció téttel bír, de annak előfeltételeként ugyanannyira lényeges 

a törés modell és modellezett tárgy, illetve Szimbolikus, Valós és Imaginárius között is, 

mert csak az ekképpen eredményül kapott gráfokban, formulákban és alakzatokban kezd 

inzisztálni a tudattalan. Mint már írtam, Lacan a formalizáció folyamatára is kiterjeszti a 

vizsgálatot, a modell megképezhetősége már hozzátartozik a működéséhez (ahogyan az 

imaginárius cirkuláció és a szimbolikus kombináció közötti törésre is reflektál Lévi-

                                                             
109  Luke THURSTON, Ineluctable Nodalities: On the Borromean Knot = Key Concepts Of Lacanian 

Psychoanalysis, szerk. Dany NOBUS, Other Press, New York (NY), 1999, 142. [„A mathéma kifejezést, 

mellyel Lacan 1971-ben állt elő – vegyítve Lévi-Strauss mitémáját a görög μάθημα-val (tudás, tanulság, 

tudomány, tanítás) –, annak érdekében került bevezetésre, hogy egy pedagógiai ideált testesítsen meg: a 

mathéma képes teljes közvetítésre. A közvetlen kérdés, melyet Lacan vágya felvetett ezzel kapcsolatban – 

hogy (látszólag) előállítson egy újfajta tudást az átvitel új módjával egyetemben – a mathémának a saját 

bemutatásának kontigens diskurzusához fűződő viszonyára vonatkozott.”] 
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Strauss-szal ellentétben, mint azt már felvezettem). Hogy Lacan számára a 

pszichoanalízis ún. “conjectural science”, az nem egyszerűen a francia hagyományból 

fakad, amely a közgazdaságtant és az irodalomkritikát is társadalomtudományként 

kategorizálja, hanem a szimbólumok felé tanúsított közös attitűd alapján kapcsolja össze 

kibernetikát és pszichoanalízist: egyiket sem az egyszerű inskripciók érdeklik, amelyek a 

mindig ugyanott lévő Valósba íródva maguk is mindig ugyanott tűnnének fel így. Hanem 

az, hogy miközben maga a beíródási művelet szimbolikus feltételrendszere is rögzítődik 

(implementálódik) a Valósba, aközben rekurzió történik a Valós Szimbolikusmegalapozó 

műveletére is. Ez a cirkuláció a két regiszter között a harmadik közbenjárásával 

(imaginárius formalizáció) idézheti elő, hogy a szimbólumok szárnyalni kezdenek (SII 

345f.), valahányszor interakciójuk előállít valamit; új, belső kauzalitást, vagy akár valami 

Szimbolikuson kívülit, a jelölhetetlen szintaktikáját (É 284). A szimbolikus 

formalizációja előbb tudásprodukció, aztán tudattalan cselekedet: „a legszubjektívebb 

tudomány egy új valóságot állított elő, és a társadalmi törés árnyéka felfegyverezte magát 

egy cselekvő szimbólummal” (É 286) – erre ’68 kapcsán térek ki részletesebben a 

harmadik részben. Most alapvetőbb megjegyezni, hogy Lacan szemében a szimbólumok 

összjátéka valami önmagán túlira mutat, az azt létrehozó tudatosságon túlra a velük 

végzett cselekvésben, ami aztán a szubjektum tudattalan cselekedeteit is modulálhatja – 

ezért semmítem már rögtön az ellenérvet az értelmezési keretemmel, hogy ahogy a 

szimbólumokat, úgy a gépeket is emberek alkották, mert eredet és működés semmilyen 

kapcsolatban nem állnak egymással. A formalizáció nem redukció Lacannál, és ezért 

figyel annak folyamatára (É 284) – ez is eminens és inherens médiumarcheológiai 

diskurzust szolgáltat a lacani pszichoanalízisnek. A médiumarcheológiát érdeklő 

médiuminherens folyamatok, melyek a felhasználót vezérlik a Valós hardver és a 

Szimbolikus alfanumerikájának interakciójában, ott vannak a szimbólumok saját 

interakcióiban Lacan papírgépeinél. 

‹‹ Car la science expérimentale n'est pas tant définie par la quantité à quoi elle 

s'applique en effet, que par la mesure qu'elle introduit dans le réel. 

Comme il se voit pour la mesure du temps sans laquelle elle serait impossible. 

L'horloge de Huyghens qui seule lui donne sa précision, n'est que l'organe réalisant 

l'hypothèse de Galilée sur l'équigravité des corps, soit sur l'accélération uniforme qui 

donne sa loi, d'être la même, à toute chute. 
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Or il est plaisant de relever que l'appareil a été achevé avant que l'hypothèse ait pu 

être vérifiée par l'observation, et que de ce fait il la rendait inutile du même temps qu'il 

lui offrait l'instrument de sa rigueur. » (É 286f.)110 

A formalizáció ezért mindig olyan szimbólumokat hoz létre, amelyek műveletei már 

túlmutatnak a Szimbolikuson, és a jelölhetetlen operációk befogását teszik lehetővé. 

Lacan formalizációfétise a modelljeivel a tudattalanra irányul, a Szimbolikus és Valós 

közötti cirkulációra, hogy előbbi az utóbbit diszkretizálhatja, ütemezheti, miközben e 

logika létrejöttéhez szükséges a Valós által biztosított, bonthatatlan, de felülírható üres 

hely: a hiány Szimbolikusbeli integrációja révén kezdenek szárnyalni a szimbólumok, 

interakciójuk implementációja a Valósba pedig a jelölhetetlen alfanumerikus 

manipulációjának lehetőségét adja. A számalkotás műveletei, például a végtelen 

besűrítése egy kalkulusba az irracionális számoknál, vagy a felbontása egy imaginárius 

számnak a gondolkodás új lehetőségeit adta meg, amely a Szimbolikusnak a valóságtól 

független autonóm irányait és kalkulációját tette lehetővé.111 Ez a tudattalanműködés 

saját területévé vált Lacannál, annak idő- és térbeli kondícióinak felvázolásával a 

modellek formalizálásában. A paradoxitását a lacani elméletnek ez adja: a formalizáció 

cél és ideál, elhatárolva azt az ideális formától (SXX 108) és a matematika strukturális 

nyelvészetben megjelenő ingerreflexszerű működésétől – nem egy mosómedveszerű 

tudománnyá akarja változtatni Lacan a pszichoanalízist. Olvasatai ugyanakkor Freud 

esetében annyira pontosak, amennyire betű szerintiek, miközben a betűk interakciójára 

akarja redukálni Freudot és a saját tanítását is.112 A formalizációs eljárás vizsgálatától 

nem a pszichoanalízis objektivizációját várja így (É 290), hanem éppen a 

szubjektivizációt: a nyelven keresztül a szubjektum történetének rekonstrukciós 

műveleteihez (anamnézis) hozzáférést (É 302). 

                                                             
110 [„Mert a kísérleti tudomány kevésbé az által definiálható, hogy milyen mennyiségre alkalmazzák, mint 

inkább, hogy milyen mennyiséget vezet a Valósba. 

Ezt jól mutatja az idő mérése, ami nélkül a kísérleti tudomány lehetetlen lenne. Huygens órája, amely 

egymagában megadta a kísérleti tudomány precizitását, mindössze egy olyan szerv, amely beteljesítette 

Galileo hipotézisét a minden testre egyformán ható gravitációs erőről, vagyis az általános gyorsulás 

hipotézisét törvénybe foglalta, hiszen az minden esésnél ugyanakkora. 

Élvezetes belegondolni, hogy ez az eszköz még az előtt elkészült, mielőtt a hipotézist bizonyították volna 

megfigyeléssel, és hogy az óra egyúttal feleslegessé is tette a hipotézist, hiszen olyan eszközként ajánlotta 

magát, amely megadta a [kellő] pontosságot neki.”]  
111 GRAMELSBERGER, Schrift auf den Punkt gebracht, 395f. 
112 Bruce FINK, Knowledge and Science: Fantasies of the Whole = Lacan & Science, szerk. Jason GLYNOS 

– Yannis STAVRAKAKIS, Karnac, London, 2002, 176. 
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‹‹ Ne dédaignons pas cet aspect dans les premiers développements de la psychanalyse; il 

n'exprime rien de moins, en effet, que la recréation du sens humain aux temps arides du 

scientisme. 

Dédaignons-les d'autant moins que la psychanalyse n'a pas haussé le niveau en 

s'engageant dans les fausses voies d'une théorisation contraire à sa structure dialectique. 

Elle ne donnera des fondements scientifiques à sa théorie comme à sa technique qu'en 

formalisant de façon adéquate ces dimensions essentielles de son expérience qui sont, 

avec la théorie historique du symbole : la logique intersubjective et la temporalité du sujet. 

›› (É 288f)113 

Kittler remekül megérezte, hogy a pszichofizikában kell ehhez keresni a pszichoanalízis 

eredetét, annak inhumán, technológiai diszpozíciójában; Lacan a formalizációval nem 

mást tett, mint visszamenőlegesen megnyitotta a pszichoanalízis médiaelméleti 

diskurzusát: a szubjektum időbelisége és az interszubjektív logika (amely annyira 

mechanikus, amennyire a Másik legfeljebb gépekben vagy azok révén létezik), mint azt 

látni fogjuk, kiterjesztődött a nem humán ágensekre is, sőt azok váltak a szimbolikus 

eredővé – Huygens órája már emberi beavatkozás nélkül igazolta mediális működésében 

Galileo hipotézisét, megadva annak technológiai arkhéját az időméréssel. 

 

6.) A 4 tézis 

A fentieket tekintetbe véve négy tézis mentén vélem kibonthatónak a pszichoanalízis 

médiumarcheológiai diskurzusát: 

(1) Amennyiben a pszichoanalízist mindig inkább az érdekli, ami a (nyelvi) kifejezés és 

cselekvés mögött van, de nem elsősorban motivációként vagy okként (az mindig a 

tudattalan), hanem egyáltalában a szimptómák létrejöttének lehetőségfeltételeit kutatja a 

tudattalan működésmódja mentén, úgy sajátos archeológiai potenciált bontakoztat ki a 

jelölés aktusának, a jel megképződésének vizsgálatakor is. Vagyis Freud az 

Álomfejtésben, illetve Lacan az A betű inzisztenciája a tudattalanban című előadásában 

                                                             
113 [„Ne nézzük le ezt a mintát a pszichoanalízis korai szakaszában [ti. a szimbólumoknak tulajdonított 

fontosságot – S. R.]: ez nem kevesebbet fejez ki tulajdonképpen, mint az emberi értelem újraalkotását a 

száraz szcientizmus korában. 

Ezek a korai vizsgálódási irányai a pszichoanalízisnek már csak azért sem megvetendők, mert [a 

pszichoanalízis] nem igazán emelte meg a lécet azzal, hogy elindult azon teoretikusan téves utakon melyek 

szembemennek dialektikus struktúrájával. Úgy tud tudományos alapot biztosítani elméletének és 

technikájának, hogy megfelelő módon formalizálja tapasztalatának alapvető dimenzióit a szimbólum 

történeti elméletével együtt: az interszubjektív logikát és a szubjektum temporalitását.”] 
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nemcsak általános szemiotikai modellt biztosítottak a pszichoanalízis számára, hanem a 

jel olyan kondícióit is feltárták, melyek maguk nem szemiotizálhatók. Állításom, hogy a 

jelölés teljes spektrumával számol a lacani elmélet, vagyis a Valós notációtól az 

Imaginárius extrapoláción és formalizáción keresztül a Szimbolikus oppozíciókig vezető 

folyamattal. Mivel a pszichoanalízis mindig e folyamat végstádiumánál kezdi meg 

munkáját, ezért a Szimbolikusbeli jelölőben léteznie kell a másik két regiszter operatív 

maradványainak. Ha ez így van, akkor a jelölés nem jelölő aspektusait is 

megközelíthetővé kell tennie a lacani elméletnek, ehhez pedig egy olyan állapotot ölt 

magára, mint a pszichotikusé; pszichoszemiotikája pszichózisszemiotikává alakul. 

Amellett érvelek, hogy amennyiben a pszichózisszemiotika mint műveleti keret meg akar 

felelni a pszichés apparátus működésmódjának, úgy a jelölés feltételeit mindig 

érvényesítenie kell a jelölés aktusában (például ahogyan Freudnál nemcsak az inger 

íródik a memóriába, hanem annak megjelenési kondíciói is). Ehhez egyszerre kell 

befognia a jelölés struktúráját és a jelölés menetét moduláló algoritmust; ezt a 

teljesítményt nevezem pszichoanalitikus komputációnak. 

(2) Az első pontból kifolyólag megállapíthatjuk, hogy a jelölés faktorai és a 

megközelíthetőségükhöz szükséges műveletek kívül esnek a szemiotikai dimenzión. 

Hogy sikeresen tudjon működni a pszichoanalízis, szükséges bizonyos mediális 

állapotoknak és a köztük lévő váltásoknak az elgondolhatósága, vagyis a lacani elmélet 

mediális a priorik mentén orientálódik. Ilyenek a kriptográfia, az elektromagnetizmus, a 

termodinamika és maga a komputálhatóság a papírgéppel. Kittlert követve, a 

pszichoanalitikus folyamatok során bekövetkező váltásokat a regiszterek között mediális 

váltásokként fogom fel. A felvetését, miszerint az analóg médiumok és a digitálisak 

közötti átjárás a megegyezik a Valós és a Szimbolikus közöttivel szintén elfogadom, 

azonban azt, hogy a gramofon, a film és az írógép a Valós, az Imaginárius és a 

Szimbolikus (rögzítés, feldolgozás, átvitel) mediális funkcióihoz rendelhetők, már nem 

így érvényesítem. Az olyan regiszterváltásoknál, mint amilyen a szubjektum shifter és 

fader aspektusa vagy a jouissance esetében mester és a szolga viszonya, a 

pszichoanalízisnek úgy kell rálátnia a differencia mindkét oldalára, hogy ne egyszerűen 

az Imagináriusnak kiutalt chiazmikus viszonyokat állítson elő a tényezők között (mint 

teszi azt Lévi-Strauss). Ilyen pozíciót pedig csak akkor tud kialakítani a lacani elmélet, 

ha magukat a regiszterek közötti töréseket nem statikusként, hanem záródó-megnyíló 
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dinamizmusokként posztulálja, és manipulálhatóvá teszi. Ehhez olyan mediális 

állapotokkal kell bírnia a pszichoanalízisnek, mint amilyennel Maxwell egyenletei az 

áramkörhöz (Szimbolikus és Imaginárius) vagy a plancki állandó a rezonációhoz képest 

(Valós és Szimbolikus) rendelkeznek. A jelölés mediális a priorijait feltáró 

pszichózisszemiotikának e médiumarcheológiai szólama miatt gondolom, hogy a 

pszichoanalízis már mindig médiaelmélet, mielőtt nyelv(- és/vagy kultúra)elméletté 

válhatna; nyelvfogalmában a természetes nyelv pedig csak egy részhalmazt alkot. 

Kizárólag ilyen megközelítés teszi lehetővé a Szimbolikus ex-karnációját, vagyis hogy a 

jelölhető a Valósból úgy extraktálódhasson, mint a zajból az üzenet, például a rébusz 

esetében. 

(3) Ellentétben a strukturalizmus szinkronitásának atemporalitásával, a lacani elmélet 

szerves részét képezi az idő és az abban, illetve azzal végezhető műveletek lehetőségeinek 

kihasználása olyan alapkoncepciók kapcsán, mint az ősjelenet vagy a fallosz. Hogy a 

folyamatokban egy tényezőt előzetesként tételezhessen, illetve hogy a regiszterváltások 

közötti jelölhetetlen stádiumot is vizsgálhassa, a pszichoanalízisnek bizonyos teorémái 

időkritikusként kell, hogy viselkedjenek. Ilyenek a kasztráció vagy a mítosz. A pszichózis 

itt időbeli struktúraként kerül kihasználásra, mivel a pszichotikus örökre abban a fázisban 

marad, amikor a jelölés eredőjét nyújtó inskripciónak meg kellene képződnie. 

Feltételezem, hogy a felsorolt elemek funkciója abban áll, hogy a Valós bonthatatlanul 

kontinuus jelenidejűségébe a Szimbolikus diszkretizáló időtapasztalata implementálódik, 

vagyis az alfanumerikus interakciók inherens, az emberi percepción túli, és számára valós 

időben feldolgozhatatlan folyamatokat és viszonyokat érvényesítenek a jelölésen kívül, 

így kölcsönözve relevanciát a Szimbolikus Rendnek önmagán túl – a tudattalan saját, a 

szubjektumra nézve manipulatív folyamatainak érvényesüléséhez közelítve a 

szimbólumok működésmódját. A Szimbolikusnak ezt az időbeli operacionalizálódását, 

amikor a Valós által biztosított alapjaihoz képes temporális mintát rendelni a 

szimbólumok interakciójának inherens, processzurális időbeliségével, ezzel pedig 

mintegy önmagát rekurzívan, a Valóson keresztül ütemezni, Ernstet követve 

temporealitásnak nevezem. 

(4) Hogy ezeket a Szimbolikusra nem korlátozódó időbeli mozgásokat a hozzájuk 

kapcsolódó műveletekkel a pszichoanalízis képes legyen befogni, a freudi és a lacani 

elmélet olyan modellekkel él, amelyek nem tisztán reprezentációs szerepet töltenek be. 
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Ezek lehetnek diagrammatikusak, mint Lacan 1-2-3 gráfja vagy Freud emlékezetábrái, 

optikaiak, mint Lacan tükörkísérletei vagy Freud neuronjai, esetleg topologikusak, mint 

Lacan tórusza vagy Freud varázsnotesze. Feltételezem, hogy e modellek nem magukban 

és nem statikusan állnak, hanem maguk is mediálhatnak a mediális váltások (például 

átírásaik) során, illetve más modellekkel e működésük közben hasonlóságot mutathatnak, 

aminek vizsgálata jobb belátást biztosít műveleteikbe. Azt állítom, hogy a pszichoanalízis 

azért élhet mediális megalapozottságával a tudattalant tekintve, mert a papíron végzett 

műveletek időbelisége úgy különbözik a valóságban végbemenő folyamatoktól, ahogyan 

a tudattalan folyamatai a rajtuk kívülállóktól, továbbá ahogyan e műveletekhez 

hozzájárulnak a nem szemiotizálható, materiális processzusok, a tudattalan úgy 

manipulálja a szubjektumot sajátjaival. Ezt a műveleti egybevágást nevezem az 

értekezésben processzurális konvergenciának. A pszichoanalízis pedig pontosan az általa 

konstituált analógiára nem mulaszt el semmilyen szinten reflektálni, így kódolja e 

kapcsolat konstitúciójának kondíciót saját komputációs mechanizmusaiba, majd pedig 

modellekbe szervezi azokat. Köztudott, hogy a Turing-gép univerzalitása abból fakad, 

hogy reprodukálni tud minden olyan műveletet, amelyet bármely más gép el tud végezni; 

ehhez elegendő ellátni az emulálandó gép leírásával és algoritmussal. Állításom, hogy 

Lacan (és Freud) ugyanilyen univerzális gépeket hoztak létre (leírás: szimbólumműködés 

– algoritmus: Másik) vagy tényleges papírgépekként, mint az irányított diagramok, vagy 

operacionálissá váló koncepciókkal, amelyek az implementáció praxisának leírását vagy 

egyenesen demonstrálását adnák. Ez két következménnyel jár: a nyelv performativitásától 

az operatív működés felé mozdul el a lacani elmélet, illetve szükségesek számára 

módosított, temporeális és topologizált (tehát implementált) Turing-gépek, amelyek a 

hardver kérdéseit sem engedik megkerülni. 

Nagyon egyszerűen megfogalmazva: a három regiszter törések és kötések szülte 

interakcióiból kirajzolódó médiaelméletről szól a disszertáció. Azonban nem rendeli 

előzetesen és egyértelműen műveletekhez ezeket a regisztereket, mint Kittler – mégha 

erről a harmadik rész tőle származó mottója más tanúságot tesz is –, hanem egymáshoz 

való viszonyaikból bontja ki mediális státuszukat, és az azokból kinyerhető belátásokat. 

A Szimbolikus a jelölés, a bináris oppozíciók terepe, a nyelvi jeleket ugyanúgy magában 

foglalja, mint a számokat és egyáltalában az alfanumerikus kódolhatósághoz szükséges 

valamennyi elemet. A Valós egy megszakítás nélküli, jelölhetetlen és (pl. nyelvileg, 
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optikailag, stb.) bonthatatlan, mindig ugyanott lévő kontinuitás, ami ennyiből üresség 

vagy lyuk is lehet, amely felhasználható a Szimbolikusban diszkretizálásra, illetve felül 

lehet írni. Elképzelhetjük egy parton betokozódott, vékony és hosszúkás kődarabként: 

írhatunk rá valamit, ami végig ott fog maradni, legfeljebb a víz koptatja, de egy behatárolt 

sík felületre helyezve, azt ketté fogja választani. Ez a kettéválasztás a Szimbolikus 

szegmentációjához tartozik, de nem jöhetne létre a Valós nélkül. Ugyanakkor a 

szimbólumoknak a Szimbolikuson belül létrejövő szintaktikája kiutalhat a Valósra, az e 

szintaktikához szükséges műveletek (pl. a végrehajtásuk ideje) pedig szintén a Valósból 

ütemeződik ki. Végül az Imaginárius több mint valamifajta vizuális vagy optikai 

szupplementum, bár kétségtelen, hogy elsősorban mint eltolás vagy forgatás jelenik meg 

a műveletekben: a Szimbolikus és a Valós közötti kapcsolat létrehozója formalizációként, 

amely hatással van a kapcsolat alakulására, tehát algoritmus is. A topológia diskurzusa 

kapcsolódik ehhez Lacannál, így válhat a modellalkotás regiszterévé. 

 Ebből következnek azok a kérdések és állítások, amelyek a disszertációt szervezik. 

Nagyon sematizálva úgy lehet fogalmazni, hogy míg az első rész arra kíváncsi, mi 

történik mediálisan, amikor az Imaginárius révén vezetődik be a Valós a Szimbolikusba 

(jelölés), illetve hogyan mutat az Imaginárius mindig a Szimbolikusra (áramkör), addig a 

második rész azt az időkritikai aspektust tárgyalja, amikor a Szimbolikus 

implementálódik a Valósba, hogy megmutasssa, miként lehet egyáltalában egy előttiséget 

indexszerűen posztulálni (temporealitás és időbeli rekurzió segítségével), a harmadik rész 

pedig az Imaginárius és a Valós lehetséges interakciós mezejének elgondolására tesz 

kísérletet (a dolog mint lyuk és a topologikus rekurzió révén). A három rész nem 

független egymástól:114 az első egy általános archeológiát ad a médiumok terén, ehhez a 

második rész az időkritikai (nem járulékos) szupplementumot rakja hozzá, melyet a 

harmadik topológiai diskurzusa tesz teljessé. Vagyis a harmadik az időbeli apóriák 

modellezhetőségére jelentkezik válaszként, a második pedig az időbeli aspektusát 

tárgyalja az első rész mediális folyamatainak. 

 

 

                                                             
114 A három rész elválasztottsága nem feltételenül mindig a legszerencsésebb: több előreutalás is van, 

például az Apa Nevei a II. fejezetben az időbeliséghez kapcsolódva tárgyalódik, de hogy miért metafora, 

az csak a III. részben a topológiai komplementer révén válik világossá. Ugyanígy, Freud varázsnotesze 

visszautal az I. rész modelljeire. Nem valamifajta imitálási szándéka vezetett itt a Borromeo gyűrűknek 

vagy a rekurziónak, hanem jobb híján így oldottam meg, hogy a kohézió és a konzisztencia se sérüljön. 
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* 

Az előszó lezárásaként szeretném megköszönni, először is, témavezetőimnek, Bónus 

Tibornak és Kulcsár-Szabó Zoltánnak a rengeteg javaslatot és kritikai megjegyzést, 

melyekkel segítettek az érvvezetést plauzibilisebbé és a disszertációt általánosságban 

olvasóbarátabbá tenni, továbbá, hogy sok tematikus kapcsolódási pontot is figyelmembe 

ajánlottak, amelyek felé igyekeztem legalább jelzésszerűen nyitni a médiaelméleti 

keretből – nem utolsósorban pedig türelmüket és kitartásukat a közös munka során. 

Hasonlóképp köszönettel tartozom programvezetőmnek, Kulcsár Szabó Ernőnek, illetve 

az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport tagjainak az inspiráló szellemi közegért, 

valamint azért a támogatásért, melyet a disszertációírás során biztosítottak. Nagyon hálás 

vagyok Lőrincz Csongornak és Tóth-Czifra Júliának is alapos és értő kritikai 

észrevételeikért, amelyeket az értekezés munkahelyi vitáján tettek meg. Szintén köszönet 

illeti Wolfgang Ernstet az értekezés médiumarcheológiai részeihez nyújtott meglátásaiért. 

Az intézmények szintjén szeretnék köszönetet mondani a marbachi Deutsches 

Literaturarchiv dolgozóinak és a bregenzi Lacan-Archiv fenntartóinak. Végül pedig 

hálával tartozom a szüleimnek és a barátaimnak az istápolásért.  
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I. A lacani médiaszíntér megalapozása: a technikai írásoktól az 

írástechnikákig 

 

1. A betű 

a) A jelölés üres helyei 

i. a saussure-i algoritmus ii. pszichózisszemiotika 

b) A pszichoanalízis mint kriptoanalízis 

i. zöldség vagy rébusz? kriptogram a pszichoanalízisben  

ii. a trimetilamin enigmája iii. a papírmasé szubjektum, avagy hogyan 

láncolódott Freud Shannonhoz? iv. az átírás mint emlékezési aktus 

 

2. Az áramkör 

a) Neuronok optikája 

i. w/ω: « un jeu d’écriture » ii. tükröm, tükröm: Bouasse csokra, Lacan 

vázája 

b) A szubjektum alfanumerikája 

i. a pszichoanalitikus jeton: shifter–fader-relációk ii. jouissance és 

entrópia: a Szimbolikus világa miért a papírgép világa? 
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Hegel és Freud (Lacan szerint) egy technológiai innováció által váltak 

végérvényesen elválasztottá, ez pedig James Watt gőzgépének 

centrifugális irányítója, az első negatív feedback loop, ami Mayernek 

az energiamegmaradás törvényével megtámogatva a vágy általános 

freudi ökonómiájának numerikus alapját adta. Hasonlóképpen 

elválasztott egymástól Freud és Lacan a számítógép által, Alan Turing 

1936-os univerzális diszkrét gépének köszönhetően. A különbség: 

turbina és papírgép között. 

- Annette Bitsch 

 

Szokatlan lehet, hogy éppen a lineáris időfogalommal szemben fellépő 

médiumarcheológia perspektíváját applikáló dolgozat kénytelen valahol az elején kezdeni 

a lacani életmű tárgyalását. Pontosabban az első szemináriumnál, amely Freud ún. 

technikai írásaival foglalkozott, és ahol hivatalosan is meghirdetésre került a Freudhoz 

való visszatérés, méghozzá a szövegek történetiesítése felől. Ugyanis Lacan arra mutat 

rá, hogy Freudnak a biológiával való kapcsolata közel sem egyértelműen a klinikai 

irányba kellene mozdítsa a pszichoanalízist, mivel feltételezése szerint Freud csupán 

„retorikailag biologizált” (SI 47). A pszichoanalízis születésekor tehát mindössze 

terminológiai kényszerként értékelhető az a lépés, hogy az alapító atya a biológia 

diskurzusára szorítkozott, valahányszor tudományterületének körbekerítésére tett 

kísérletet. Tette ezt evidens módon azért, mert önálló pszichoanalitikai szaknyelv még 

nem létezett. Ezzel szemben azonban Lacan egy másik XIX. századi hatásnak nagyobb 

jelentőséget tulajdonít a freudi életmű értelmezésében. Ez pedig az a termodinamikai 

logika (SI 10), amely szerinte az örömelv és az annak „túlijaként” szolgáló halálösztön 

dinamikáját szolgáltatta nem kizárólagosan diszkurzív formában, hanem valós kísérleti 

modellként: a halálösztön csak az ismétlésben mutatkozik meg. Egy ilyen lépéssel Lacan 

egyszerre két dologra hívja fel a figyelmet: egyrészt, hogy az életmű à la lettre vizsgálata 

sokkal termékenyebb, és a freudi elmélet szempontjából adekvátabb következtetéseket 

ígér, mint egyszerű kiutalása a pszichológiának az által, hogy szóvirágoknak tekintjük a 

szövegek érvelésbe iktatott analógiákat – melyek így többek is lesznek puszta 

analógiáknál –, másrészt pedig, hogy a szövegek technológiatörténeti kontextusba 

helyezése az előbbi előfeltételeként adódik. 
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Értelemszerűen egy ilyesfajta szemléletmód nem lacani újítás – ebben a (/és ilyen) 

tekintetben feltétlenül megelőzte őt a francia episztemológiában Gaston Bachelard –, sőt 

– és rácáfolva Kittler bevett lejegyzőrendszer-felosztására – még csak nem is Freuddal 

kezdődik azon gondolkodók sora, akiknél nem kizárólag vakfoltként feltárhatók, hanem 

már eleve tematizálódtak a diszkurzív és nem diszkurzív (figuratív és kísérleti) elemek 

egymásra hatásai. Vegyük például az experimentális és a verbális interakcióinak egyik 

prototipikus eseteként számon tartott Leviathant Thomas Hobbestól, melyben a szerző 

korának technológiai elrendezései produktívan játszottak közre egy állam 

infrastruktúrájának kidolgozásában.115 E tudománypoetológiai szemlélet alapján pedig 

egy technikai apparátus és az abból merítő vagy éppen annak forrásául szolgáló 

diszkurzív hálózat által alkotott tudásrendszerben az e hálózat által kitermelt jelek 

interpretálhatóságának eljárásmódjai válnak kérdéssé. Az utóbbi két évtizedben persze 

számos, főleg kultúrtechnikai irányultságú kutatás igyekezett árnyalni egy olyan egyszerű 

és magától értetődő képletet, miszerint egy adott éra technológiai kondíciói, technikai 

tudása hatnak az abban megszülető teorémákra, és vice versa, azzal, hogy a praxis 

eredendőségét állították be a gondolkodásformák produkciós lehetőségeinek 

előfeltételeként.  

A kultúraalkotás e gyakorlati folyamatjellegének hangsúlyozásával a kultúrát 

statikus monumentumok (szövegek és reprezentációk) helyett gyakorlatok, 

implementációk, rituálék és rutinizált műveletek hálójában, performatív aktusként 

határozza meg a kultúratechnika-kutatás. Kultúra és technika modernkori ellentétének 

ideológiáját a mediális kultúratudomány ugyanis éppen a kultúra szó etimológiai 

gyökereinek feltárásával rekeszti be. A legkorábbi etimológiai jelentés rehabilitációja a 

kultúra eredendően technikai és nem magától értetődően szemantizálható aspektusát 

hangsúlyozza. A szó latin gyökerét hasznosítva a kultúrát a mezőgazdaság kontextusába 

helyezi: a latin colere (’megművel, termeszt, ápol, gondoz, megmunkál’) a kultúrára 

elsősorban mint agrikultúrára utal, és olyan elsődleges kultúrtechnikákat jelöl, mint a 

növénytermesztés és állattenyésztés. A kultúrtechnikák itt azok a műveletek, amelyek a 

talaj megművelésével, az állatok karámba zárásával és az első menedékek felépítésével a 

kultúrát elkülönítették a természettől. Ilyen műveletekként azonban sem a természet, sem 

                                                             
115 L. Steven SHAPIN – Simon SCHAFFER, Leviathan and the Air Pump, Princeton UP, Princeton (NJ), 1985, 

76–9. 
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a kultúra világához nem sorolhatók maradéktalanul, ahogyan ez már Vicónál is így 

szerepelt.116 Tehát bár az eddigi kultúratudományos önreflexiók sem tagadták meg a 

művelés (die Pflege) diszciplináris origóját, azt inkább a kultúra epifenomenonjának 

tekintették, és folytonosan hajlottak arra, hogy feloldják a művelődés (die Bildung 

[’képzés’]) szemiotikai horizontjában, 117  parlagon hagyva ezzel a lépéssel magát a 

műveletet. Így viszont a kultúratudomány anyjaként is szolgáló vicói „új tudománynak” 

a kultúra és a technika révén történő embertudományosítása kizárólag a textuális 

szemiózisra korlátozódott. Sybille Krämer kijelentése, miszerint túl sokáig volt szöveg a 

kultúra,118 ezzel a redukcióval szemben jelez fordulatot.119 Akár olyan állításokkal, hogy 

az íráseszközök hatnak a gondolatainkra, 120  vagy a katalogizációs technikáink 

meghatározzák a világról alkotott tudás befogadását, mivel már eleve elrendezési 

mintákat szolgáltatnak, 121  esetleg, hogy a tisztán kódolhatónak tűnő szimbolikus 

formáknak nem következményei bizonyos rutinok, hanem éppen adott gyakorlatok 

alakították ki őket.122  

Természetesen nem jár semmifajta nehézséggel érveket felhozni amellett, hogy ezek 

a kutatások a technodeterminizmus egyik, bár roppant kifinomult válfajának jegyeit 

előbb-utóbb elkerülhetetlenül magukon kezdik viselni, holott véleményem szerint 

pontosan a vizsgálatok kérdéshorizontjának történeti kialakítása zár el egy ilyesfajta 

támadási felületet. Ennek tárgyalása pedig azért szükséges e rész bevezetőjében, mert 

áttételesen a lacani médiaszíntér archeológiájának gerincére mérhet csapást egy effajta 

félreértés. Mert ha a néhol igencsak szemellenzősnek tűnő hideg médiumarcheológusi 

tekintet (der kalte medienarchäologische Blick – Foucault és Leopold Ranke ernsti 

fúziójából) applikálása a pszichoanalízisre minden kétséget kizáróan egy vállalt redukció 

                                                             
116 L. Friedrich KITTLER, Eine Kulturgeschichte der Kulturwissenschaft, Fink, München, 2001, 33–6. 
117 L. Aleida ASSMANN, Einführung in die Kulturwissenschaft: Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen, 

Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2011, 13. 
118 Sybille KRÄMER – Horst BREDEKAMP, Kultur – Technik – Kulturtechnik: Wider die Diskursivierung der 

Kultur = Bild – Schrift – Zahl, szerk. UŐK., Fink, München, 2009, 11. 
119 A bekezdés elejétől eddig átemelés a következő szövegből: KERESZTES Balázs – S. R., Egy, két és három 

kultúra helyett – mik is azok a kultúrtechnikák?, Tiszatáj, 2016 (megjelenés előtt). 
120  L. pl. Michael Stingelin és Sandro Zanetti Schreibszenen projektjét: 

http://www.schreibszenen.net/publikationen.html 
121  Michael KRAJEWSKI, Paper Machines: About Cards&Catalogs 1548-1929, MIT Press, Cambridge 

(MA), 2011, 13–7, illetve 127f. „Nem arról van szó, hogy a valóságot lefordítjuk egy osztályozási 

rendszerre, hanem az osztályozási forma maga tájékoztat a valóság archívumszerű szerkezetéről.” ERNST, 

Archívumok morajlása, 115. 
122 Vö. Bernhard SIEGERT, Introduction: Cultural Techniques = UŐ., Cultural Techniques: Grids, Filters, 

Doors, and Other Articulations of the Real, Fordham UP, New York (NY), 2015, 14. 

http://www.schreibszenen.net/publikationen.html
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részemről, szeretném legalább a maga komplexitásában megvilágítani e kérdéskört, 

egyszersmind a produktivitása mellett érvelni.  

A technodeterminizmus fogalma alapvetően egy olyan marxista felfogás 

szempontjából értelmezhető, mely a materializmus fogalmára ugyan felesküdött, de azt 

kizárólag a társadalomba már integrált elemek aspektusaként érti. Ennélfogva viszont 

soha nem válhat képessé egy olyan szituáció értelmezésére, melyben az elméleti keret és 

az abból nyert belátások egyidejűleg a “laboratory life” ugyanolyan tevékenységi körének 

függvényei, mint a természettudományok számára oly ismerős, de leginkább éppen 

kutatásaik vakfoltját jelentő, vagy jobb esetben járulékos tényezőként közreműködő 

reflexió a kutatási folyamat gyakorlatainak hálózatára.123 Raymond Williams McLuhan 

felé intézett ismert kritikájában így a technodeterminizmus mindösszesen annak a 

következetlenségnek a billoga lehet, mely szerint a kanadai médiatudós egymástól 

függetlennek gondolta el a médiumok és a társadalom folyamatait, holott az előbbieket 

az ember kiterjesztéseiként aposztrofálta, effektusaikat pedig szintén az emberi 

percepción keresztül vizsgálta. 124  Ha jóindulatúan eltekintünk attól a williamsi 

félreértéstől, hogy ember és társadalom valójában nem egymás szinonimái, egyszersmind 

viszont feltételezzük, hogy McLuhant valós megfontolások vezették, amikor nem az 

utóbbi kiterjesztéseként125 nevezte meg a médiumokat, Williams kritikája még akár némi 

igazolásra is szert tehet; igaz, kizárólag történeti szupplementummal (és inverz 

formában). McLuhan inkonzisztenciája ugyanis valóban abban érhető tetten, hogy a 

médiumot akarja vizsgálni, annak változásait, de eközben folyamatosan az emberi 

percepcióra és recepcióra vonatkoztatja azt. Viszont miközben a médiumok 

működésmódját és messianisztikus fejlődését126 nem utalja ki egyértelműen az embertől 

függő folyamatoknak, a médium (története) mégiscsak a befogadó(ra gyakorolt hatás) 

függvényévé válik, mivel kizárólag akkor változik az érzékeire redukált ember, amikor a 

                                                             
123  Bruno Latour számomra igen megkapó – ha nem is mindenfajta ellenvetés nélkül elfogadható –, 

megállapítása kívánkozik ide: “See how critical theory functions? First it uses a tautology: Technology is 

nothing but social relations. Then it adds a conspiracy theory: Society is hiding itself behind the fetish of 

techniques.” Bruno LATOUR, On Technical Mediation: Philosophy, Sociology, Genealogy, Common 

Knowledge, 1997/2, 53. [„Látod, hogyan működik a kritikai elmélet? Először posztulál egy tautológiát: a 

technológia nem más, mint társadalmi viszonyok. Ehhez hozzáad egy összeesküvés-elméletet: a társadalom 

a technikák fétise mögé rejtőzik el.”] 
124 Raymond WILLIAMS, Television: Technology and Cultural Form, Routledge, London, 2013, 129f. 
125 Ahogyan Herbert Spencer elgondolta a társadalmat az egyén kiterjesztéseként: Herbert SPENCER, Social 

Statistics, Chapman, London, 1851, 436f. 
126 Vö. Norbert BOLZ, Am Ende der Gutenberg-Galaxis: Die Neuen Kommunikationsverhältnisse, Fink, 

München, 2008, 35. 
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a pszichéje és a percepciója „arányaiban” a médiumok változást indukálnak. 127  Ez 

egyúttal minden „recepcióesztétikai” médiatudomány rákfenéje is; akárhogy próbál a 

médiumok saját processzusainak révén történeti konstellációkat posztulálni, 

hatáselméleti érdeklődésének következményeként kénytelen a tömegmédiumokra 

szorítkozni, vagy legalábbis befogadóval rendelkező tömegmédiumként tételezni 

valamennyi vizsgált médiumot. Ilyen keretek között pedig még azok sem kerülhetik el 

azon ok-okozati struktúra érvényesítését, melynek legkarakteresebb instanciája abban 

csúcsosodik ki, hogy egy médium megjelenése milyen hatással lehetett a társadalomra 

(vagy egyes gondolkodókra), akik patikamérlegen adagolják a médiumok formátuma 

mellé azok társadalmilag formatív szerepét.128 Egy effajta kauzális alap az elrendezésben 

a történetté gyúráskor ugyanis már eleve implikál bizonyos mértékű 

technodeterminizmust, különösképpen azért, mert rendre kultúrkritikába fordulnak az 

ilyen vizsgálódások, a reprezentáció technológiai kondíciói helyett utóbbiaknak a 

befogadás rétegeiben történő lecsapódására (reprezentációjára) alapozva a 

tulajdonképpeni eljárásmódjukat.129  

Lacan médiaelméleti pozicionálását viszont kudarcos lenne ilyen keretek között 

megvalósítani, így a gőzgépnek Freud újraolvasásában betöltött szerepe távolról sem 

olyan faktorként jelenhet meg ebben a részben, mint a technológiai innováció teoretikus 

újradolgozása, hiszen már az irodalomszociológia is „elsősorban azon társadalmi 

termelőviszonyok visszatükröződéseiként olvasta a szövegeket, amelyeknek paradigmája 

köztudottan a munka és nem az információ. Tárgyalták a gőzgépet és a szövőszéket 

(Goethénél is)”.130 Amennyiben komolyan vesszük az ennek a résznek a mottójában 

megfogalmazott differenciát, akkor nyilvánvaló, hogy az nem az apparátusok és azok 

(társadalmi vagy egyéni) befogadása vagy hatásai között áll fenn: a lacani médiaszíntér 

szituálásához semmifajta érdemi segítséget nem nyújtana, ha azt tárgyálnám, a 

Radiophonie-ban vagy a Télévisionban milyen metaleptikus gesztusokat tesz, esetleg 

hogyan reflektál a rádióra vagy a televízióra. Éppen ezért szükséges egy olyan kérdést 

                                                             
127 Marshall MCLUHAN – Quentin FIORE, The Medium is the Massage: An Inventory of Effects, Gingko 

Press, Berkeley (CA), 2001, 41 
128 L. pl. a Bolter – Grusin páros mcluhani koncepciókból merített remedializációs dinamikáját, melyben a 

médiumok egyszerre reprezentálnak és referálnak a hálózat egyéb (gazdasági, kulturális, társadalmi, stb.) 

elemeire: Jay David BOLTER – Richard GRUSIN, Remediation: Understanding New Media, MIT Press, 

Cambridge (MA), 2000, 67. 
129 Vö. Uo., 71. 
130 Friedrich KITTLER, Lejegyzőrendszerek 1800/1900: Előszó, Prae, 2014/4, 19. 
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feltennünk, amely egyszerre áll a médiumarcheológia és a kultúrtechnikai kutatások 

metszéspontjában.131  Ez nem a „Mi a médium?”,132  melyre a jobboldali kittlerizmus 

(előbbi) az operatív és működésében az experimentális keretnek megfelelő eszköz,133 a 

baloldali (utóbbi) pedig a szubjektum passzivitását aktivitásba fordító, mediációjával 

annak technikáit számára plauzibilissé tevő hírnök figurája 134  mentén dolgozott ki 

konszenzusos választ, mint inkább annak a kérdése, hogyan jönnek létre a mediális 

feltételek, illetve a mediális állapotok technológiai kondíciói milyen konstellációkba 

rendezhetők a médiumhoz képest. Ez utóbbi két kérdésre jelenleg csak új nézésirányok 

adódtak számunkra: a médiumarcheológia a technológiai faktorokra és paraméterekre 

koncentrálva járul hozzá a kultúra, valamint annak tudományának és történeti 

dinamikájának megértéséhez,135 míg a kultúrtechnika-kutatás a Bernard Stiegler által 

Gilbert Simondon nyomán transzduktív konstituenseknek nevezett elemekre fókuszál,136 

vagyis olyan praxisokra, amelyek egyszerre képeznek a differencia mellett kötést is, 

például a cselekvő, az eszköz és a végrehajtott aktus között. Ezek nélkül ugyanis nem 

válna lehetségessé a folyamat egyik tagjának sem az elhatárolása a másiktól, de maga a 

cselekvés sem lehetne értelmezhető még annak ágense számára sem. 

 Márpedig a pszichoanalízis születésétől fogva érvényesít egy olyan reflexív 

nézőpontot, mellyel saját tudományos diskurzusának technológiai a priorijait is 

kísérletileg viszi színre. Ahogyan Derrida a différance fogalmát egy olyan 

történetiségperspektívában pozícionálta, melyben az epochalitás és az ontikus 

történelemfelfogás pusztán egy állomásaként szolgálnak annak kibomlásában,137 úgy –

tételezi ezt Bitsch – a tudattalan sem értelmezhető anélkül, hogy ne nyitná meg egy újfajta 

médiumtörténetet lehetőségét. Ez a megközelítés a tudattalan invarianciája helyett a 

                                                             
131 Innentől a bekezdés végéig átemelés a következő szövegből: KERESZTES– S. R., Egy, két és három 

kultúra helyett. 
132 Vö. Gespräch mit Wolfgang Ernst = Forum zur Genealogie des MedienDenkens, szerk. Daniel IRRGANG 

– Konstantin Daniel HAENSCH – Inger NEICK, Universität der Künste, Berlin, 2014, 71. (Köszönet a kötetért 

Siegfried Zielinskinek.) 
133  Ehhez l. Sigfried ZIELINSKI, Médiumarcheológia, Tiszatáj, 2015/4, 67f., illetve Wolfgang ERNST, 

Kísérletezés a mediális időbeliséggel, Tiszatájonline, http://tiszatajonline.hu/?p=76533, n. p. 
134 Vö. KRÄMER, Medium, Bote, Übertragung, 10f., illetve Gespräch mit Sybille Krämer = Forum zur 

Genealogie des MedienDenkens, 236.  
135 L. ERNST, Media Archaeography, 61–3. 
136  Bernard STIEGLER, Temps et individuations technique, psychique et collective dans l’œuvre de 

Simondon, Intellectica, 1998/1-2, 241–56. Megjegyzendő, hogy a német kutatók nem használják ezt a 

koncepciót, az én megértésemhez viszont jelentős mértékben hozzájárult, illetve – a német médiatudományi 

színtérrel (Weimar, Lüneburg) egyébként jó kapcsolatot ápoló – Stiegler sem zárkózik el egy ilyen típusú 

közelítéstől. (Személyes beszélgetés alapján 2014. október 17-én.)  
137 Jacques DERRIDA, Différance = UŐ., Marges de la philosophie, Seuil, Paris, 1972, 22. 

http://tiszatajonline.hu/?p=76533
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mediális változásoknak kiutalva historizálja azt konceptuálisan úgy, 138  hogy saját 

inherens iterációit, illetve az azok általi önrealizálhatóságát technológiai feltételek közé 

transzponálja a médiummá válását lehetővé tevő tényezők tekintetében. Tehát a 

szimptómák felől a tudattalan lényegében egy olyan mediális állapotnak tételezhető, mely 

feljogosít a műveletek egy bizonyos körének elvégzésére, amihez még ráadásul egy olyan 

ökonómia is társul, melyben a pszichés apparátust digitálissá avatja például az ismétlési 

kényszer esetében, ahol a jelenlét és távollét váltakozásához szolgáltatja az azt lehetővé 

tevő bináris kódolást.  

Amennyiben egy ilyen konstellációban a tudattalan és a szimptóma műveletei között 

mégiscsak lehetséges átmenetet feltételezni azon az alapon, hogy a kód, mellyel az adatok 

tárolásra kerülnek, és az ezen adatok előhívásához szükséges vezérlőjelek egyívásúak,139 

mi több lekérdezésük, ha mindig utólagosan történhet is meg, maga mindig rekurzív, úgy 

mindez nem a megjelenés és a megjelenő megkülönböztetése, így nem e folyamat 

fenomenalizálhatóságán áll vagy bukik a tényezők közötti kapcsolat jellege, hanem a 

tudattalan és szimptómái viszonyában közreműködő mediális kondíciókon – pontosabban 

a Szimbolikusból (0) a Szimbolikusba (1) történő nem szemiotizálható átmenetért kiálló 

Valóson. Mi történik abban a fázisban, amely nem kódolható és hogyan történhet meg ez 

eredetként? Ebből fakad a pszichoanalízis médiumarcheológiai működése, mely a jelölő 

és a jelölt közötti differencia eredetének kérdését még annak feltétele előtt algoritmus és 

kód együttes komputálhatóságával oldotta fel a betű révén. Ez csak egyszerű vegyítés, 

“inmixing” lenne, ahogyan azt 1966-ban azon a bizonyos Johns Hopkins Egyetemen 

rendezett, a strukturalizmusról szóló konferencián Lacan tört angolságával igyekezett 

kifejteni? Vagy pontosan annak a tilalomnak a szándékolt megszegéséről van szó, 

melynek segítségével Freud a váz és az épület összetévesztésétől óvott?140 Tehát két, a 

Szimbolikushoz tartozó folyamat a Valós közbenjáró törése ellenére ekvivalenssé tehető-

e, illetve nem éppen e törés szükségszerűsége lehet kontinuitásuk megalapozója?141 

Mi tehát az általam javasolt médiaelméleti keret állítása és hogyan szituálja a 

tudattalan médiumarcheológiáját? Ha kitartok amellett, hogy nem hatástörténetileg értem 

                                                             
138 Annette BITSCH, Diskrete Gespenster: Die Genealogie des Unbewußten aus der Medientheorie und 

Philosophie der Zeit, transcript, Bielefeld, 2009, 420–2. 
139 Vö. ERNST, Archívumok morajlása, 114. 
140 FREUD, Álomfejtés, 374. 
141 Vö. Annette BITSCH, “always crashing in the same car:” Jacques Lacans Mathematik des Unbewußten, 

Campus, Weimar, 2001, 330. 
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a médiaelméletet, vagyis nem ok-okozotilag érvényesítem a történeti horizontot, nem 

elsődlegesen arra koncentrálok, hogy Freud látott gőzgépet, megtetszett neki a minta és 

ezért annak alapján képzelte a tudattalanműködést, hanem egyáltalában a tudattalan 

modelljének mediális feltételrendszerét tárom fel, tehát mindazon faktorokat, amelyek azt 

megalkothatóvá és demonstrálhatóvá teszik, akkor szembe kell nézni azzal is, hogy ugyan 

a tudattalant és technomediális a priorijait érintetlenül hagyja a történeti idő – mint az 

előszóban idézett időn kívüliséget szituáltam, nem tagadva, hogy attól még van saját ideje 

a tudattalannak –, a verifikálhatóságát nem. Márpedig ha Lacan Galileót és Huygens-t 

egymás mellé helyező példájára hivatkozom, ott a verifikálhatóság nem egyszerű tétel–

bizonyítás-mintát követ, hanem egy olyan technoarkhé érvényesül mediálisan az ingában, 

amely már a médium előtt operacionális volt, csak nem nyert igazolást. És nem éppen ez 

a történeti linearitásnak és kauzalitásnak ellenefeszülő logika lenne a médiatörténet (ha 

az létezne nem narratívában) legsajátabbja, nem ez lenne a legautentikusabb 

médiaelméleti látásmód, semmint annak figyelése, hogy a Freud- és Lacan-kortárs 

médiumok miként jelennek meg a szövegekben? Így amikor 1936-ot, Turing univerzális 

diszkrét gépének évét döntő jelentőségű időpontként hivatkozom, az éppen egy olyan 

mediális feltételnek az explicitté tétele, amely mindig is ott volt, állításom szerint, a 

tudattalan artikulálhatóságában és rögzíthetőségében (már Freudnál is), hiába csak az 

analóg tapasztalatával rendelkezett a pszichoanalízis atyja. Amennyiben tehát a tudattalan 

mediális a prioriajinak feltárására vállalkozom, ezt lényegében azon az alapon tehetem 

meg, hogy az mindig is digitális volt. Hogy ez mikor válik ténylegesen digitálisan 

demonstrálhatóvá is, ahhoz paradox módon nem szükséges a mindennapi életben 

jelenlévő digitális médium, mert az az alphanumerikus alap, mely a modellekhez 

szükséges, már operatíve jelen van a tudattalanban. Márpedig ha annak műveleteit akarja 

megragadni a pszichoanalízis, akkor ezt manifesztté kell tudnia tenni; tárgyából 

kiindulva, és nem kora mediális rezsime miatt, hanem abba integrálva.  

Ezért a médiaelméleti és -történeti kérdés, ami a disszertációt foglalkoztatja: Freud 

és Lacan meddig jutottak, meddig juthattak a tudattalan műveleteinek manifesztálásában, 

illetve verifikálásában. Ez viszont felvet egy másik kérdést is, amely már az értekezés 

nézőpontját és argumentációs pozícióját érinti. Ugyanis ha jelen dolgozat az eddig 

részletezett médiaelméleti diszpozíciójának köszönheti pertinenciáját olvasataiban, és 

állítása szerint nem tesz mást, mint bevégzi a Freud és Lacan által megkezdett 
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verifikációt, akkor már nem az anakronizmusok okoznak inkonzisztenciát (Lacannál a 

médiaelmélet, Freudnál a három regiszter, stb.), hiszen működésileg korábban érvényben 

lehetnek ezek a faktorok, mielőtt explicitté válnak – a rekurziónak a következő részben 

tárgyalandó operációjáról nem is beszélve e téren: a pszichoanalitikus regresszió 

mediálisan is érvénybe lép, amennyiben a pszichoanalízisről nyilatkozunk. A sürgető 

kérdés ugyanis az e rész mottójának választott, Bitschtől származó kijelentés által 

feltételezett pozíciókijelölés az értekezés számára: ha Freud turbinát enaktáló (analóg) 

modelljének korlátaira csak Lacan papírgépként működő (digitális) modelljéből nyílt 

rálátás, úgy az elengedhetetlenül szükségessé vált médiumarcheológiai eljárásmód maga 

is egy (értelmezési) modell, amely a lejegyzőrendszerek explicitté válásának sorában csak 

egy állomás –a mediális différance kibomlásáé. Az itt fölvethető kérdés persze evidens 

és egyáltalán nem idegen Turingtól: van e megállás, valamiféle stop állapot ebben a 

láncolatban, vagy a kívánt verifikáció sosem fog bevégződni, minthogy mindig lesz egy 

modell, amelyből rálátás nyílik az azt megelőzőre és annak korlátaira; lesz-e majd olyan 

modell, amelyből tekintve a kortárs médiaelmélet és médiumarcheológia is csak egy 

egyszerű gőzgép? A tét az önreflexió: egy lejegyzőrendszer explicitté tétele révén kinyert 

mediális működés hogyan hozható összefüggésbe a saját interpretációs bázisommal. Azt 

tudnám válaszolni, hogy ez az eljárásmód összeköti a kultúraelméletileg különböző 

korszakokhoz, sztenderdekhez, stb. (és a [gumbrechti, lyotard-i, stb.] “post-histoire” 

felfogásban aspektuálisan) sorolt médiumokat az operációikban, a vizsgálódási mód saját 

történeti státusza viszont a háttérbe vonul eközben. Ebből a szemszögből nem lehet 

anakronizmust kiáltani. Ráadásul maga Lacan is kibernetikaként (mint conjectural 

science) akarta újraszituálni a pszichoanalízist, sajátos topológiát és algebrát adva neki: 

csak formalizálva vélte továbbvihetőnek a freudi elméletet, saját mediálásában nem 

hagyhatta változatlanul. Ennél tisztábban semmi nem támasztja alá a kittleri tételt, 

amelyet sajnos kevesebbszer idéznek, mint a Másik diskurzusáról szólót: Lacantól kezdve 

a pszichoanalízis nem szűnt meg médiaelméletként írni magát – úgy is, mint 

médiaelmélet és úgy is, mint médiaelméleti módon történetiként. A disszertáció ezért az 

anyag vagy a mediális feltételek sűrűségéről, de nem ezekről magukról nyújthat 

felvilágosítást– vállaltan a technika technikai iterációját hajtom végre.142 

                                                             
142 A medialitás ilyen szemszögből történő vizsgálata mellett érvelek még a III. 5. b) i. alfejezet végén. 
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Az algoritmikus, de önmagában jelölhetetlen tudattalanműködés és a kódolható 

folyamatainak viszonyát ebből a szempontból analógnak tekinthetjük egy, a kittleri 

életműben feltűnő ambivalenciával. Ez a „soha nem lesz számsorokból, műszaki vagy 

kapcsolási rajzokból újra írás, mindig csak készülék”143 kijelentés és a turingi papírgép 

szimbolikus műveleteinek a számítógép által végzett komputációval való megfeleltetése 

között képződik meg. 144  Vagyis miközben Kittler éppen a “There Is No Software!” 

csatakiáltással diszkreditálja a Church–Turing-hipotézist,145 vagyis, hogy szoftveresen 

már minden szimulálható, aközben a Universal Discrete Machine egyszerre jelenik meg 

médiumként fragmentált (optikai, akusztikus,146 stb.) médiatörténeteiben, illetve olyan 

állomásként, amely mintegy a médiumok történeti folyamatát a (média)történelem 

végéről teszi értelmezhetővé rekurzívan, 147  e diszkrét gép szoftveres 

extrapolációjaként.148 E komplex elgondolás felől, ahol a papírgép egyszerre médium és 

vizsgálódási keret – a szoftver tagadása és emulátor –, pedig a pszichoanalízis tudattalanra 

vonatkozó médiaelmélete az optikai modellektől a diagrammatikus szerkezetekig már 

mindig túlmutat az egyszerű szemiózison. Ha lehet a lacani médiaszíntért felvázoló első 

résznek bármifajta szélesebb humán tudományi önmegértésre aspiráló teljesítménye, 

akkor az nem más, mint ennek plauzibilissé tétele esettanulmányok és 

technológiaimodell-találások révén.  

Amit Krämer Kittler szemére hány, nevezetesen, hogy a Turing-gép 

részhalmazaiként felvázolt médiatörténetekre szorítkozás metodikai döntése egyrészt 

nem lett kellően alátámasztva érvekkel, másrészt, hogy ennek következtében fellelhetők 

törések terminológiájának a vizsgált tárgyhoz képesti pertinenciájában,149 nem igazán 

találja telibe magát a történeti horizontot.150 Ugyanis annak feltételezése, hogy a kultúra 

nem más, mint utasítások asszamblázsaként felfogott információ, mely tényezők 

                                                             
143 Friedrich KITTLER, Gramofon, film, írógép, Prae, 2014/4, 75. 
144 Uo., 93., illetve UŐ., Nincs szoftver, Uo., 97.  
145 Uo., 101., illetve: „[A]z ilyen adatgyűjtő, adattároló és adattovábbító rendszerek, amikor szövegek 

formájában léteznek, ugyanazzal a technikai pozitivitással rendelkeznek, mint a számítógépek.” UŐ., 

Lejegyzőrendszerek, 19. 
146 Ez utóbbi még csak kéziratban: A: Kittler, K36 @ Marbach DLA. 
147  L. Geoffrey WINTHROP-YOUNG, Siren Recursions = Kittler Now: Current Perspectives in Kittler 

Studies, szerk. Steven SALE – Laura SALISBURY, Polity Press, London, 2015, 89–92. 
148 Vö. Friedrich KITTLER, Synergie von Mensch und Maschine: Ein Gespräch mit Florian Rötzer, kézirat, 

A: Kittler, K3M2 @ Marbach DLA. Hajlanék arra, hogy magát ezt az apóriát nevezzem Lejegyzőrendszer 

2000-nek, melynek színrevitele működése közben történik meg a kittleri életműben. 
149 KRÄMER, Friedrich Kittler, 164. 
150 Megjegyzedő, hogy Krämer Shannont tartja médiumtörténeti metafigurának Kittlernél, Turingot pedig 

a médiummá válás feltételét megszabó keretnek. Én ennek pont a fordítottja mellett érvelek. 
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(emberek) között képződik meg (à la strukturalizmus), és így küldési és fogadási technikái 

felől vizsgálhatóvá válik (à la Niklas Luhmann), továbbá, hogy minden egyes ilyen 

tranzakció adatok feldolgozásaként, tárolásaként és átviteleként válhat felírhatóvá, 

biztosítva ezzel a kittleri mediális szentháromság színeváltozását, az, ki kell mondjuk, 

célszerű és tudatos redukció – nem (csak) terminológiai kérdés.151 Márpedig ha ezt a 

redukciót Kittler nem vállalta volna fel már a ’70-es években, ma senki nem szervezne 

gondolkodásmódjának és életművének megvitatására konferenciákat és workshopokat – 

talán a gyászoló özvegy szerepében tetszelegni vágyó Avital Ronellen kívül – és adna ki 

tanulmányköteteteket azon kérdések mentén, hogyan hasznosítható a kittleri 

szerszámosláda az olyan megállapítások után, mint hogy „Nincs tömegmédia” (Bernhard 

Siegert), „Nincsenek médiumok” (Eva Horn), „Mik voltak a média(tudományok)?” 

(Claus Pias). Hiszen mára egy olyan médiatudományi helyzet alakult ki, hogy „[m]int az 

elszegényedett arisztokraták, akik kénytelenek idegenvezetőként dolgozni régi 

birtokaikon, a médiumok most már alárendeltként működnek, interfészként a gépek és 

köztünk.”152  

Ha az ilyesfajta immaterializációval médiumarcheológiai nézőpontból nem tudok is 

egyetérteni, annyiban az ödipális érzéseivel már több mint egy évtizede dűlőre nem jutó 

Winthrop-Young153 megállapítása mindenképpen találó, hogy felveti a médiatudományi 

tekintet retrospektivitásának látszólagos exkluzivitását problémaként. De a kittleri 

redukció éppenséggel pont azzal törte meg ezt, egyúttal pedig biztosította 

eljárásmódjának későbbi hasznosíthatóságát, hogy a rekurzióban az ismétlés a 

variabilitással valami újat produkál. 154  Egy mediális színtérnek az előállításához, 

amennyiben az a történetileg kauzálisból való kiszakítással együtt történik meg, 155 

ugyanis már nem elégséges Foucault diskurzuselemzési propedeutikája, hanem pontosan 

úgy és akkor egészül ki a diskurzuselemzés a médiumokra történő rálátás képességével, 

                                                             
151  Még akkor sem, ha Krämer egyértelműen azért tanúsít asszertív magatartást, mert tanulmánya a 

szélesebb és hagyományosabb humán tudományi szcéna felé igyekszik kommunikálni Kittler 

gondolkodásmódjának egyediségét és innovatív potenciálját. 
152 Gépi tanulás: Geoffrey Winthrop-Young és Eva Horn Friedrich Kittlerről (1943–2011), Uo., 150 
153 L. talán a legprovokatívabb memoárt ennek igazolásásra: Geoffrey WINTHROP-YOUNG, “Well, What 

Socks is Pynchon Wearing Today?” A Freiburg Scrapbook in Memory of Friedrich Kittler, Cultural 

Politics, 2012/3, 361–373. 
154  Wolfgang ERNST, Kittler-Zeit: Unter Mithilfe technologischer Medien um andere Zeitverhältnisse 

wissen = Friedrich Kittler: Technik oder Kunst?, szerk. Walter SEITTER – Michaela OTT, Büchse der 

Pandora Verlags-GmbH, Wetzlar, 2012, 105. 
155 KITTLER, Lejegyzőrendszerek, 22. 
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amikor a szituációs metszetek sorozatát a rekurzív algoritmusok önmagukat hívó 

természetével vegyíti. Vagyis ahogyan a rekurzív függvények értelmezési tartományaikat 

saját magukból extraktálják, úgy az ezek mintájára kialakított vizsgálódási keret (pl. 

Kittlernél a Turing-gépre alapozva a fentebb tárgyalt módon) segítségével válhatunk 

képessé befogni azokat a folyamatokat, melyeken keresztül a technikai médiumok 

a kontingens eseményekből ismételhető adatokat csinálnak. Így az adat mint 

azon legkisebb egység, mely egyaránt szolgál a Szimbolikus és Valós területének 

alapjaként, és melyre minden szétbontható, ami egyáltalán „»a világhoz tartozik«”,156 

összekapcsolja hardvert és szoftvert, a történeti nézőpontot és a vizsgálódás tárgyául 

szolgáló mediális eseménysorozatot, mely utóbbiban így egyszerre hatjható végre egy 

feedback a saját nézőpontot kialakító technológiai környezetből, és egy “feed-forward” 

magán a mediális szintéren belül, annak elemei között. (Hogy ez mennyire jelentős lépés, 

az a következő részben a lacani inmixing temporális műveleteiben még inkább kiütközik 

majd.) Tehát, talán meglepő módon, minél inkább szűkítjük perspektívánkat, és 

korlátozzuk a vizsgálódás temporális horizontját a gépek inherens folyamati idejeire 

(Eigenzeit), vagyis minél komolyabban vesszük a médiumarcheológiai tekintet 

szenvtelenségét és kizárásait, annál tágasabb mozgásteret biztosítunk a történeti 

konstellációk megalkotásában az azon belül felvázolható összefüggések dinamikájának. 

Mint azt Krämer szépen megfogalmazza: 

 „[Kittler] médiumokról alkotott felfogása megkísérel úgy beszélni [a] 

szellemtudományok területéről, hogy nem használ eleve olyan megkülönböztetéseket, 

mint például a megértés, az értelmezés, a jelentés, a referens vagy a reprezentáció, 

melyek körül a szellemtudományos beszélgetés hagyományosan forog. Kittler – 

a filozófusok számára legalábbis – provokatív elgondolása, miszerint minden, amiről 

a szellemtudományok szólnak, adatfeldolgozás, ebben az összefüggésben nyeri el 

a jelentőségét, és itt bontakozik ki szubverzív funkciója is: Kittler 

kioldja a médiaelemzéseket a jelek nyugati diskurzusából, abból a diskurzusból, 

amelyben azt, hogy egy médium micsoda, mindig is a szimbolikus nyelvén 

fogalmazódott meg.”157 

                                                             
156 KRÄMER, Friedrich Kittler, 182. 
157 Uo., 163. 
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Egy ilyen nézőpont több előnyt is tartogat a lacani mediális színtért felvázolni 

szándékozó első rész, és közvetetetten az egész disszertáció számára. Hiszen értekezésem 

elsődleges célja, hogy megvalósítsa azt a kettős kötést, melynek egyik oldalán a lacani 

életmű a kurrens médiatudományi kérdések felől kerül faggatásra, a másikon pedig éppen 

a médiumarcheológiai belátások révén helyeződhetnek nyugvópontra bizonyos 

obskúrusnak ható teorémák – mindezt anélkül, hogy kizárólag retrospektív applikáció 

történne, így a bijektív viszony időbelileg is érvényesítődik. Ennek keretében, először is, 

a tudattalan történetiesítése megnyitja annak lehetőségét, hogy mediális a priorijai 

azonosíthatóvá váljanak. Ebből kifolyólag, másodszor, verifikálhatóvá válik Freudnak 

egy olyan szó szerinti vagy inkább betű szerinti olvasása, amely Freud és Lacan szerint 

(É 509) is a pszichoanalízis sajátja (pl. az álmok fejtése során),158 s ami nem abban 

érdekelt, hogy absztrahálással még zavarosabbá tegye az egyes koncepciókat (habár 

komplexitásukat nem kívánja redukálni), hanem komolyan véve azoknak esetlegesen a 

humán tudományokon kívülre eső kondícióit és dinamikáját, érvényt próbál szerezni 

technológiai móduszuk pszichoanalitikai újraértésének. Szintén ez a felfogás vezethet el 

oda, hogy a gráfokat, sémákat és formulákat ne kizárólag illusztrációkként közelítsük 

meg. Harmadszor, egy ilyen keret nemcsak azt biztosítja, hogy a tudattalan különféle 

mediális működésmódjai vizsgálhatóvá váljanak, de egyáltalában befoghatóvá teszi az 

olyan folyamatokat, amelyek nem kizárólag a Szimbolikusban mennek végbe. Lacan 

ugyanis kijelenti, hogy a pszichoanalízis elsődleges terepe a nyelv és a beszéd tere (SII 

297, É 276), azonban elméletének képessé kell válnia az Imaginárius és a Valós 

folyamatainak befogására is. Ehhez egyrészt a nyelv fogalmának a formális nyelvekre 

való kiterjesztése szükséges, másrészt annak feldolgozása a szimbólumok segítségével, 

hogy a Szimbolikus saját alapjai nem a Szimbolikushoz tartoznak, hiszen az írás, bár 

szintakatikai struktúrákat képes manipulálni,159 végső soron ugyanúgy a Valósból jön, 

mint bármely másik médium. Nem véletlen ugyanis, hogy Lacan már az első 

szemináriumában optikai modellekkel világítja meg az imaginárius és valós képek közötti 

különbségeket, ahogyan az sem, hogy írásjátéknak állítja be Freud akkoriban megtalált – 

az 1895-ben, a Wilhelm Fließ-szel folytatott levelezés hatására íródott, de csak 

                                                             
158 Vö. FREUD, Álomfejtés, 199. 
159 KITTLER, Gramofon, film, írógép, 89f. 
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posztumusz, 1950-ben kiadott – Entwurf einer Psychologie-jában a pszichés apparátus 

részeiért és működésmódjáért kiálló notációkat.160  

Az első nagyobb, a betűt tárgyaló alrészben ezért a lacani pszichoszemiotika éppen 

afelől kerül megközelítésre, hogy a Valós mint a szemiózisnak ellenálló dimenzió 

mennyiben játszhat konstitutív szerepet a jelölés aktusában. Lacan Saussure-kritikájának 

végigkövetése során így érdekesebbé válik a svájci nyelvész második axiómája, 

nevezetesen a jelölő lineáris, egydimenziós természete. Ezt követően térek rá arra, hogy 

a Valós szükségszerű betörése a Szimbolikusba, amennyiben a jelölési aktusba ez mindig 

már implikálódott Lacannál, milyen következményekkel járhat szemiológiája számára, 

illetve miért avatja a pszichoszemiotikát pszichózisszemiotikává. Röviden azzal zárom le 

a Saussure-kritikai részt, hogy milyen nyugvópontja (point du capiton) lehet a jelölésnek. 

Következő lépésként a betű pszichózisszemiotikai, vagyis értelmetlen anyagi operatív 

funkcióira építve vizsgálom meg az analízis kriptografikus működésmódját. Úgy 

közelítem meg a freudi álomfejtés aktusát mint olyan operatív kriptogrammok sajátos 

desifrírozását, melyekkel a szubjektumban a tudattalan modulációja kiviteleződik. A 

Valósnak a Szimbolikusban ismételhető felbukkanását úgy állítom be itt, mint amit az 

átírás aktusa és folyamata indukál. Azzal érvelek a kriptografikus modell adekvátsága 

mellett, hogy az értelmetlenből az értelem születése úgy szembesíti az analízist a 

véletlenszerű adatokkal, hogy ez utóbbiaknak a kódláncok elemeivé szegmentálása kell 

végbemenjen az álomfejtés során; kiszámíthatóvá (és egyben a tárgyukhoz képest 

pertinenssé) téve olyan processzusokat és műveleteket (mind az álom, mind annak fejtője 

oldalán), melyek alapjai csak sztochasztikus horizontban mutathatók fel a maguk 

plauzibilitásában. Az Irma injekciójáról szóló álmot és annak megfejtését e 

diagrammatikus papírgépi potenciálon keresztül állítom párhuzamba Lacannak Az 

ellopott levélről tartott szemináriumához fűzött appendixében megjelenő gráffal és 

mátrixszal. Utóbbi ugyanakkor a freudi ismétlési kényszerre is példát szolgáltat, 

egyszersmind ismétlési automatizmussá alakítva azt; a mathémák segítségével enaktálva 

az emlékezetaktusokat. Amellett fogok érvelni, hogy a Lacannál és Shannonnál ismeretett 

modellek saját működésükben, illetve interakciójukban biztosítják azt a freudi „másik 

                                                             
160 Hogy az Entwurf sokáig nem állt a freudi életmű előterében, természetesen azon evidens tényből is 

fakadhat, hogy több mint ötven évig nem került elő a kézirat. Azonban valamennyi főbb Freud-szöveg 

kontextusában tekintve rá, olyan műként áll előttünk, melynek elemei, ha az Álomfejtés és Az Ősvalami és 

az én bizonyos passzusaiban fel-feltűnnek is, lényegében ugyanolyan folytathatatlannak bizonyul, mint a 

Fließ-szel való levelezés az Irma-álom után (ez utóbbi magyarázatát l. az I. b) ii. alfejezetben). 
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helyet” (der andere Schauplatz), amely a percepció és a tudat között elhelyezkedve az 

emlékezetért kiálló tudattalan. Freudnál alapvetően az érdekel Lacan felől nézve, hogy 

érvényesülhet-e egy nem reprezentációs viszony az Álomfejtés memóriadiagramjai és az 

azokhoz kapcsolódó diszkurzív gesztusai között, és hogy ezek a nála is meglévő 

formalizációk hogyan léphetnek kapcsolatba Lacan sajátjaival. Mindezzel azt 

demonstrálom, hogy a pszichoanalízisben az értelmetlen mint az értelem hiánya, illetve 

bármely hiány (pl. megszakítás) maga műveleteket indít be az analitikus részéről, melyek 

azt célozzák, hogy a hiányt létrehozó tudattalan műveleteivel konvergáljanak. Az első 

alrész tehát a Valósnak a Szimbolikusban való felbukkanásának következményeit 

vizsgálja az Imaginárius közvetítésével. 

A második alrészben azt a váltást tárgyalom, amely Freud termodinamikai 

tudattalanjáról a lacani kibernetikaira történt meg. Először azt demonstrálom, hogy bár a 

freudi notációk az Entwurfban intraszimbolikus mátrixot alkotnak, alapjuk továbbra is 

energetikai tételeknek van kiutalva. Majd rátérek arra a Freud-recepcióban konszenzusos 

spekulációra – mely mindazonáltal nem került soha komolyabb kifejtésre –, hogy a 

piszchés apparátus működése Freudnál megegyezik a gőzgépével, ezzel pedig a 

teoretikus szükségszerűséget nemcsak grafikailag tárgyalom – az átírás mint emlékezési 

aktus kapcsán – hanem, mint tettem azt előtte Lacannál és Shannonál, egy konkrét géppel 

megvalósított interakciójában. A második alfejezetben az eladdig operatív kalkulusként 

megjelenő Imaginárius regiszter, amely a betű „grafikus polifóniáját” – vagyis a 

notációknak, a bináris oppozíciók szülte jelölők egyértelműsége előtti 

meghatározhatatlan, plurális jellegét – biztosította, összekapcsolódik egy optikai 

horizonttal annak érdekében, hogy megképezze az analízis imaginárius áramkörét: ez a 

‹‹ circuit ›› olyan zárt, oda-vissza viszony, melyben valami közvetítés történik, alapja 

pedig a Szimbolikus alfanumerika. Lacan tükörkísérletei felől tehát az Imagináriusnak a 

Szimbolikusban való befoghatóságát tárgyalom, megmutatva, hogy a szubjektum optikai 

médiumokkal közvetített története hogyan válhat az Imagináriusban integrált áramkörré 

a Szimbolikusra építve. Itt a nyelvet azon teljesítménye felől kérdezem, hogy az soha nem 

kifejez, hanem addresszál (É 258). Vagyis azt kutatom, hogyan hozható létre egy grafikus 

interfész a szubjektum percepciójának dinamizmusához, illetve hogy az általa 

feltételezett áramkör miként kerülhet optikailag szituálásra a lacani elméletben. Itt válik 

lényegessé a szubjektum számtalan formája Lacannál, a moi, a je, az ego, a sujet és ezek 
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optomediálisan megragadható interakciói. A záró fejezetben a szubjektumot – mint 

“shiftert” és “fadert” – a Szimbolikus és az Imaginárius között szituálom. Feltételezem, 

hogy a szubjektum nemcsak osztott, de manifesztációinak mechanizmusai közben 

diszkontinuus is, melynek befogásához a pszichoanalízisnek szüksége van egy 

elektromágneses a priorira. Feltételezem, hogy a fader és a shifter, mint a szubjektum 

imaginárius és szimbolikus aspektusai, között nem csupán annyi a különbség, hogy azok 

eltérő regiszterekhez tartoznak. Ezért javaslom az elektromágneses mező példáját, ahol 

az elválasztottság úgy valósul meg, ahogyan Lacan is feltételezi: a jelölők elkezdhetnek 

rezonálni, testet öltenek az áramkörben (ahogy ez a kevésbé hard médiaelméleti 

szövegekben, pl. N. Katherine Haylesnél sem kérdőjeleződik meg empirikusan a 

számítógéppel kapcsolatban). Erre lesz modell James Clerk Maxwellt követve az áramkör 

és az azt leíró képlet. Továbbá amellett érvelek, hogy bár szükségszerű az Imaginárius 

megismerés, az egyben mindig félreismerés. Ebben az esetben viszont az analízis 

szimbólumokra szorítkozása nem olyan apóriát állít elő, mint a Valós és Szimbolikus 

viszonyában, hanem éppen előnyként tűnik fel a szubjektum alfanumerikus alapjainak 

felvázolásával. Így a szubjektum optikai egységét megbontó (Ichspaltung) bináris 

kódolás, mely azt is megakadályozza, hogy az énkonfigurációk töredezettségmentesen 

illeszkedjenek egymáshoz, bizonyul mindazon praxisok előfeltételeként, melyek 

klaszterének már Lévi-Strauss is a tudattalan nevet adta. 161  A grafizmusból születő, 

alfanumerikaként értett szimbolikus diskurzusnak az imaginárius percepcióhoz képesti 

eredendősége így nemcsak biztosítja a pszichoanalitikus szubjektummanipulációt, de 

olyan médiatechnikaként teszi megközelíthetővé, amely már információelméleti alapok 

birtokában képes reflektálni a tudattalan működésmódjára visszamenőlegesen; olyan 

előzetességre, melyet műveletileg a lacani elmélet saját praxisa a Szimbolikus keretei 

között megismétel. A ‹‹ jouissance ››-nak az entrópiával való kapcsolata itt 

kulcsfontosságúvá válik. A hagyományos recepcióval szemben az olvasatom komolyan 

veszi azt, hogy Lacan az entrópiára gondol ott, ahol entrópiát mond. E kiindulópontból 

vázolom fel, milyen viszonyba kerül az adott folyamattal, amire használja, miben tesz 

hozzá, annak lefutása hová vezet. Tehát azt nézem meg, hogyan értelmeződhető újra a 

                                                             
161 Vö. Claude LÉVI-STRAUSS, A szimbólumok hatékonysága = UŐ., Strukturális antropológia, Osiris, 

Budapest, 2001, 1, 162. 
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jouissance162 dinamikája az entrópia mentén, és ezért, bár annak határátlépő aspektusát 

mindig szabályszegésként értelmeztek, javaslom, hogy egy olyan szimbolikus diskurzus 

megalapozó munkájaként értsük, ahol egy mellékjel megváltozása vagy egy relé 

kapcsolása változást idéz elő – szabályszegés helyett egy információelméleti törvény 

érvényesítéseként. Amellett érvelek, hogy a jouissance-szal Lacan a freudi halálösztön 

fort–da binaritását olyan kibernetikai keretbe transzponálta, amely mindenfajta 

energetikai princípiumot, így a homeosztázist is likvidálta a szubjektum faktorai közül, 

ezzel pedig a hangsúlyt a temporális modulációkra helyezte; bizonyítva, hogy kizárólag 

a pszichoanalízis papírgéppé válása után válhatott lehetségessé egy olyan 

médiumtörténeti reflexió, amely nemcsak Freudhoz találja meg a turbina modelljét, de 

képes az abban megjelenő imaginárius (termodinamikai) feedback és a szimbolikus 

áramkör közötti különbségét is vizsgálni e viszony szüntelen rögzítő újrarendezésével – 

mindkét irányban. A második alrészben tehát a Szimbolikus és az Imaginárius viszonyait 

vizsgálom a Valós és a Szimbolikus törése felől. 

 

1. A betű 

 

a) A jelölés üres helyei 

 

i. a saussure-i algoritmus 

A betű Lacan életművében mindig is központi helyet foglalt el: Az ellopott levélről tartott 

szemináriumalkalmán debütált, majd pedig azokhoz a topológiai formákhoz kötődve 

találta meg végső helyét, melyeket a ’70-es években oly’ szívesen rajzolt a táblára, mikor 

már alig tudott beszélni.163 Ahogyan azt Kittler megjegyezte, nem véletlen, hogy Lacan 

írásainak gyűjteménye az egyszerű és elegáns Écrits címet kapta, ahogyan a tévé- és 

rádióinterjúja a Télévision és a Radiophonie címeket.164 Ehhez hasonlóan szintén nem 

puszta egybeesés, hogy valahányszor magáról a véletlenről kellett írnia, Lacan a 

grafémák felé fordult: a Szeminárium Az ellopott levélről appendixétől, ahol annak 

                                                             
162 Szigeti Attila sommás, de annál szellemesebb definíciójában a jouissance nem más, mint öröm az 

ürömben: vö. SZIGETI Attila, A Valós fantáziapótlékai: Slavoj Žižek és az ideológia pszichoanalitikus 

filozófiája, Erdélyi Múzeum, 2015/4, 44.  
163 Elisabeth ROUDINESCO, Jacques Lacan, Columbia UP, New York (NY), 1997, 399ff.  
164 Friedrich KITTLER, Draculas Vermächtnis = UŐ., Draculas Vermächtnis: Technische Schriften, Reclam, 

Leipzig, 1993, 14. 
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lehetőségét vázolta fel, hogyan lehetséges az ismétlési kényszer sajátjaként az 

automatizmus, 165  a négy diskurzus kombinatorikáján keresztül, az 1968-ban utcára 

vonuló struktúrák dinamizmusát megvilágítva,166 egészen a Lituraterre “rubbish theory”-

val tarkított orientalizmusáig, ahol a James Joyce-i litter és letter szubsztitúcióval a betű 

végső soron littorálissá válik.167 

Az 1957-es L’instance de la lettre dans la insconscient – ou raison depuis Freud sem 

kivétel, habár mostanában leginkább abból a szempontból szokott a figyelem 

középpontjába kerülni, hogy mennyiben szolgálhatott Derrida Grammatológiájának 

előfutárául. Pontosan tíz évvel a dekonstrukció atyjának magnum opusa előtt Lacan 

megközelítőleg hasonló kérdéseket vetett fel tanulmányában, a szemiotika azon apóriáját 

adresszálva, hogy a jelölési aktus elsődlegesen mindig a jelölő és jelölt által határolt téren 

kívül valósul meg, ennyiben pedig a jelölőnek feltétlenül a betűre kell hagyatkoznia. Ezt 

Lacan arra a feltételezésére építve fejtette ki, hogy Freud és Saussure nagyjából 

ugyanabban az időben tárták fel a jelölés struktúráját (É 509f, 688); az álomgondolat és 

álomtartalom közötti többrétegű kapcsolatok nagyon hasonlók azokhoz, amelyek a jelölt 

és a jelölő között fennállnak.  

Habár Lacan azt is megjegyezte, először is, hogy Freud figyelmét nem kerülte el egy 

törés, nevezetesen, hogy „az egyes betűk […] nem bukkannak fel a természetben”,168 

ezért e megállapításra építve három regisztere közül kettő, a Valós és a Szimbolikus 

között Lacan maga is kénytelen volt elvágólagosságot posztulálni. Így pedig a jelölőt, 

mely egészen a Grammatológiáig leválaszthatatlannak bizonyult mind a fonológiai, mind 

a fonetikai horizontról, egy másik kooperációba helyezte; már nem a jelölttel, hanem a 

betűvel, annak érdekében, hogy ekképpen differenciák diszkrét sorozatát hozhassa 

létre. 169  A jelöltek nélkül láncolatba rendeződő jelölők azonban továbbra sem 

rendelkeznek referenciával: az előbbi, persze, már mindig is az utóbbi pozíciójában 

állt,170 a jelölő eredője Lacan szerint mégsem ebben a bináris keretben jelölhető ki. A 

Valósból származó betűnek ugyanis, egyrészt, pontosan úgy nincs másikja, ahogyan a 

Másiknak (mint vezérlő algoritmusnak) sincs másikja (SVI 308): nem állítható semmivel 

                                                             
165 L. az I. b) iii. alfejezetet. 
166 L. a III. 6 b) fejezetet. 
167 L. a III. 6 a) fejezetet. 
168 FREUD, Álomfejtés, 199. 
169 BITSCH, Diskrete Gespenster,142. 
170 Jacques DERRIDA, De la Grammatologie, Seuil, Paris, 1967, 16. 
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oppozícióba, mivel ő maga rendezi el az oppozíciókat. Másrészt közte és a jelölő között 

valamifajta, a Szimbolikushoz tartozó jelenlét-távolléten túlmutató kapcsolatot 

verifikálnia mégiscsak szükséges a lacani elméletnek, annak érdekében, hogy a Freud 

által bevezetett törés mindkét oldalára képessé váljon reflektálni. 

Mindazonáltal, másodszor, Freud Saussure-höz hasonlóan fenntartotta azt a tételt, 

hogy az álomképeket azok jelölésben betöltött helyi értékeik szerint kell értelmezni, 

következésképpen az álommunka hieroglifikus írása eredményeként létrejövő 

álomtartalomnak az eredeti álomgondolatra történő visszafordítása tárhatja fel számára 

egy álom jelentését.171 Továbbá az Álomfejtésben már számtalanszor kiaknázódott az az 

elgondolás is, miszerint egyes elemek kicserélhetők egymással a nyelvi értékük alapján 

és egymástól való eltérésüknek köszönhetően, az előtt, hogy Saussure ezt axiomatizálta 

volna.172 Freud egyik ismertebb példája itt annak az asszonynak az álma, akinek lánya 

egy jó hírű bécsi gimnáziumba járt. Freud „Az idő pénz” szólás felől közelít ahhoz, hogy 

a lány 3 forint 65 krajcárt szeretne fizetni 21 krajcár helyett, így ezt azzal hozza 

összefüggésbe, hogy az igazgató megkérte az anyát, hagyja ott a gyermeket még egy évre 

a szünetig hátralévő három hét helyett.173 Azonban Freud számára egy év felbontása 365 

napra, ahogyan három hété 21 napra, majd pedig ezek kicserélése devizára, elsősorban 

nem a nyelvi érték alapján történt meg, hiszen a számok hagyományosan a nyelvhez 

képest külsőlegesként gondolódnak el. Jelölési alapjuk, a számjegy azonban jól mutatja, 

a graféma mit tud önmagában alkotni bármifajta rögzített jelölő–jelölt-viszony nélkül.174 

És Freud pontosan ehhez az aszemantikus dinamikához fordult, valahányszor az 

álommunka alapvető fogásait próbálta felvázolni az összehasonlítás, ellentmondás, 

felsorolás, stb., logikai műveleteivel, valamennyit az álomtartalomhoz és nem az 

álomgondolathoz rendelve.175 

Azért nem érdemes, harmadszor, az álomtartalmat egyértelműen kiutalni a jelölőnek, 

az álomgondolatot pedig a jelöltnek, bármennyire sugalmazható is egy ilyen 

megfeleltetés, mert Freud éppenséggel Saussure elgondolásához képest fordított viszonyt 

                                                             
171 FREUD, Álomfejtés, 199 
172 Ferdinand DE SAUSSURE, Bevezetés az általános nyelvészetbe, Corvina, Bp., 1997, 136 
173 FREUD, Álomfejtés, 290. 
174 A szám és a számjegy közötti megkülönböztetést, illetve előbbinek az utóbbiba történő átfordulását 

példaértékűnek tekintve, Kittler a jelöltet, tehát a számjegyet, nevezi meg írás és olvasás által 

determináltnak (vö. még SXX 34), míg a jelölőt, tehát magát a számot, e fordított viszonyban akusztikainak. 

Vö. Friedrich KITTLER, Zahl und Ziffer = Bild – Schrift – Zahl, 195. 
175 Vö. FREUD, Álomfejtés, 223. 
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tart paradigmatikusnak az álomfejtés során. Vagyis míg utóbbinál a jelölő hangképként 

(image acoustique) a szóért állna ki, mely összekapcsolódik egy fogalommal, a jelölttel, 

anélkül, hogy a „gondolatok materializálódnak” vagy a hangok „spiritualizálódnak”,176 

addig az álomtartalomban elsődlegesen éppen jelöltekkel szembesülünk, mivel fogalmi 

képeket látunk, és azokhoz keresünk szavakat, így az álomgondolat válna jelölővé. (Ezért 

is cseréli meg a saussure-i fa képét és az « arbre » szó egymáshoz képesti pozícióját Lacan 

a saját ábráján ’57-ben.) Vagyis az álomfejtés technikájából kifolyólag, mely a szóelemek 

keresésén és azokból értelmes kifejezések alkotásán alapul, gyakorta elvont képek 

segítségével, éppen fordított megfeleltetéseket is tehetnénk, tehát az álomtartalom válhat 

jelöltté, az álomgondolat pedig jelölővé. 177  E kétirányú freudi viszony 

eldönthetetlenségével pedig alapjaiban feszíti szét a lehetséges szemiológiai struktúrát, 

olyan konstellációt állítva elő, ahol az álomfejtés folyamatában a jelölők úgy kerülnek 

párba jelöltekkel, hogy a nem szemiotikai betű – mely lényegében a logikai műveletek 

modulációjában inzisztál – határozza meg minden egyéb elem (jelölői vagy jelölti) 

szerepét, és amellyel együtt alkotja a jelölő az enigmát vagy a rébuszt.178 Innen tekintve 

talán az is érthetővé válik, hogy a jelölők miként nyerik el értéküket Freudnál vis-à-vis 

relációkban, anélkül, hogy szükségképpen kapcsolatba kerülnének jelöltekkel. A betű 

biztosítja egymás közötti kötésüket, ám ennek fonákjaként, saját páratlan (másik nélküli) 

léte és konstitutív műveletei (a szimbolikusláncolat-építésben játszott szerepe) között egy 

törést tesz nyilvánvalóvá. Így, hangozzon ez bármennyire paradoxul, a betű bármely 

jelölő jelölési funkciójának oroszlánrészét vállalja át, hiszen vagy a jelöltekkel, vagy a 

többi jelölővel teszi számára lehetővé az összeállást. Eközben persze hozzájárul a 

Szimbolikus (bináris oppozíciók és 1:1 hozzárendelések által karakterizált) Rend(jé)hez, 

de megőrzi alapvető jelölhetetlenségét másiknélkülisége miatt. Tehát jelölő és betű 

különbsége maga a Szimbolikus és Valós közötti törés, amit Bitsch szellemes 

megnevezésével, Freud operacionalizált üzeneteként is aposztrofálhatunk.179 Ez egyben 

a lacani pszichoszemiotika csimborasszója is. 

A pszichoszemiotika vagy pszichoszemiológia kifejezés Lacan ’80-as évekbeli 

német recepciójában Michael Wetzel azonos című, teoretikusan egyébként nem túl sok 

                                                             
176 DE SAUSSURE, Bevezetés az általános nyelvészetbe, 134. 
177 FREUD, Álomfejtés, 223. 
178 Uo., 296. Részletesebben a következő fejezetben tárgyalom a témát. 
179 BITSCH, Diskrete Gespenster, 142f. 
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kihívást tartalmazó kis kötetének köszönhetően vert gyökeret. 180  Ebben Wetzel 

végigkísérte Freud „szemiotikájának” alakulását az Entwurftól az Álomfejtésig, a két 

végpontnak az alapján jelölve ki az értékét, hogy előbbiben a jelfogalom miként 

érvényesült a szubjektum homeosztázisa szempontjából, utóbbiban pedig milyen 

hasonlóságot mutatott a pszichés apparátus működése a szemiózissal. Wetzel 

pszichoszemiológia koncepciója aztán Ort disszertációjában némileg felrázva került újra 

elő, és a luhmanni rendszerelmélettel megspékelve vezetődött be a német mediális 

kultúratudományi térfélre. Ort amellett érvelt, hogy miután Freud feltételezett 

szemiológiája Lacannak köszönhetően egy temporális dimenzióval bővült, igencsak 

közel került ahhoz, amit Hegel „schlechte Unendlichkeit”-nak nevezett, vagyis 

szemiózisa két pont közötti szüntelen hurkolássá vált. Azonban a pszichoanalízis nem 

mulasztotta el kompenzálni ezt a végtelen visszatérést a Möbius-szalagszerűség 

ideájával.181 Végtelen regresszusa ezáltal lényegében egyetlen síkon és egyetlen pont 

„között” történik; az eredeti kiindulópont (vagyis a betű) jelölésbeli törlődése (jelölő és 

jelölt viszonyában) ellenére is sikerül megőriznie a pszichoanalízisnek az értelem nélküli 

ismételhetőségből származó iterativitást a freudi fort–da-elv alapján. Vagyis Freud 

unokájának játéka Ortnál úgy interpretálódik, hogy a távollét és a jelenlét mint 0 és 1 

ismétlése állíthat elő jelölőket, melyekben e művelet révén egyidejűvé válik jelenlét és 

távollét. Ennek a topológiai formára élesített pszichoszemiotikának köszönhetően képes 

a lacani elmélet elkerülni, hogy belső megkülönböztetéseket tegyen (pl. médium és forma 

között, mint a rendszerelmélet).182 Más szemszögből tekintve: sikeresen fenntart egy 

végtelen szemiózist azzal, hogy kezdőpontját egyben szünet nélkül végponttá írja felül. 

Ennek fontossága azért sem alábecsülendő, mert a jelviszony kialakításához szükséges 

előzetesség,183 amely a jelölési aktushoz képest inherensnek van beállítva, mindig csak 

annak függvényében gondolódható el, hogy a pszichoanalízis tér- és időbeli 

kontinuitásokat teremt.184  De ha Lacan a topologikus modellezést találja meg ennek 

                                                             
180  Vö. Michael WETZEL, Psychosemiologie: Zur Anwendung zeichentheoretischer Methoden auf die 

Erforschung psychischer Prozesse, WZ II, Kassel, 1985. 
181 Nina ORT, Objektkonstitution als Zeichenprozeß: Jacques Lacans Psychosemiologie und Systemtheorie, 

Campus, Wiesbaden, 1998, 121f. 
182 Uo., 204, illetve 228. 
183 Saussure-nél ilyen az abszolút motiváltság, melynek feltételezése szükséges kiindulópont ahhoz, hogy 

a motiválatlanná válás megtörténhessen. 
184 Vö. BITSCH, “always crashing in the same car”, 330. Térbelileg itt a tükörstádium, időbelileg pedig egy 

őstárgy elvesztése adódhatnak példákként. Mindkettő tárgyalásra kerül az értekezésben. 
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adekvát kifejezéseként, legkésőbb a ’70-es években (többek közt a Möbius-szalaggal), 

akkor másfél évtizeddel korábbi Saussure-kritikájának kezdőpontja miért az afázia?  

Ennek magyarázataként, egyrészt, némileg akcidentálisan adódik, hogy a fiatal Freud 

1891-ben írt tanulmányt az afáziáról a Diagnostiches Lexikon für praktische Ärtze 

számára, és ebben használta először a dolog (Objekt) kifejezést – a dolog pedig pont ’57-

től egészen a ’70-es évekig ‹‹ chose ››-ként vagy ‹‹ objet ››-ként jelentős szerepet játszik 

Lacan tanításában. 185  Freud az afáziát olyan szerzett rendellenességek halmazaként 

határozta meg, melyek hiába kötődnek a beszéd produkciójához és recepciójához, 

függetlenek a fizikai vagy pszichikai apparátus működésétől, vagyis egy siketnéma vagy 

egy pszichotikus szerinte nem lehet afáziás.186 Ezt követően vizsgálja meg az írás és 

olvasás műveleteit mint olyan emlékezetnyom-produkciós formákat, melyek 

értelemszerűen csak a beszédet követően tanultak, így az ezek révén (szenzorikus és 

motorikus szinten) szerzett engramok már egy meglévő akusztikai emléknyomokból álló 

hálózatba vésődnek bele. Amikor tehát az írás vagy az olvasás által nyerünk valamiről 

impressziót, akkor egy szó már négy szinten bír reprezentációval: ezek a hangkép 

(Klangbild),187 a kimondott szó kinetikus képe, valamint az írott szó optikai és kinetikai 

képe. Freud hangsúlyozza, hogy e négy aspektus egymáshoz kötődik és egyszerre 

előhívhatók az emlékezetből. Az ezekből összeálló szóreprezentáció (Wortvorstellung) 

aztán egy dologreprezentációval (Objektvorstellung) kapcsolódik össze, mely utóbbi 

szintén rendelkezik akusztikus és vizuális, továbbá taktilis elemekkel is. A kapcsolódás 

nem tetszőleges tényezők között jön létre mindazonáltal, hanem az előbbi hangképe és az 

utóbbi vizuális képe között létesülhet kizárólag. Ez az elképzelés, persze, 

megmosolyogtatóan egyszerű szemiotikai felfogást érvényesít, nem szabad azonban 

egyből diszkreditálni ennek stratégiai jelentőségét Lacan számára. Ha ugyanis a 

pszichoszemiotika egyik alaptétele, hogy a jelölő reprezentálja a szubjektumot egy másik 

jelölő számára (É 840), akkor lényegében nemcsak azzal a hozadékkal bír, hogy a 

jelölések egymásra vonatkoznak, hanem hogy azok relációiba szabadon integrálhatók 

bizonyos tényezők, például a szubjektum. És Freudot követve miért ne lehetne már a 

dolgot (chose) magát nem referenciális entitásként megközelíteni, ennélfogva a jelölési 

                                                             
185 Ennek summájához l. a III. 5. b) i. alfejezetet. 
186 Sigmund FREUD, Aphasie/Aphasia, The Symptom, 2003/4, http://www.lacan.com/aphasiaf.htm, n. p. 
187 Érdekesség, hogy Saussure német fordításában, illetve Freud francia fordításában a hangkép szavaik 

egymással azonossá válnak. 

http://www.lacan.com/aphasiaf.htm
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dinamizmus és jelentésprodukció egyik inherens elemeként tételezni (É 498),188 mely 

ugyanakkor azért tehet szert ilyen szerepre, mert megelőzi a nyelv kialakulását.189 Lacan 

kulcsfontosságú megállapítása ugyanis, hogy „az a nyelv teljes struktúrája, melyet a 

pszichoanalitikus tapasztalat felfedez a tudattalanban” (É 495), nem alkalmaz 

kölcsönösen egyértelmű hozzárendelést a tudattalan és a nyelv elemei között. Vagyis a 

jelölés nem kizárólag jelölők és jelöltek kapcsolata lehet, mivel a tudattalanban, Lacan 

kijelentése alapján, nem nyelvi elemeknek is jelen kell lenniük (É 512). 

Másrészt, amikor Lacan deklarálja, hogy „bár az afázia deficitjei az agyi központ 

tisztán anatómiai sérüléseiből fakadnak […], tulajdonképpen azt bizonyítják, hogy a 

jelölési effektus azon két aspektusa között oszlanak meg, amit én ››a betűnek‹‹ hívok a 

jelölés létrejöttében” [kiemelés tőlem – S. R.] (É 495), azt Jakobson vonatkozó 

tanulmányára támaszkodva teheti meg. Ugyanis az emigráns nyelvésznél az afázia 

egyfajta közvetítőként pozicionálódott nyelv és beszéd között, mind a szelekció, mind 

pedig a kombináció műveleteit lefedve,190 mely szerepkört Lacan zokszó nélkül rendeli 

hozzá a betűhöz. Jakobsonnál ugyanis az afázia ambiguitása abból fakadt, hogy az 

egyszerre pszichoszomatikus szimptóma és a nyelvi műveletek modellje,191 ami miatt 

Lacan szerint bár fizikai (szenzorikus és motorikus) és pszichés jelenségként tűnik fel 

(SIII 254), kiterjeszthető olyan aktusokra, melyek messze esnek az anatómiai 

folyamatoktól. Lacan itt azért köti az ebet a karóhoz azzal, hogy a strukturalista nyelvész 

felől támadja a strukturalista szemiotika Saussure-től induló diadalmenetét, mert az afázia 

és a betű dinamizmusa között chiazmatikus kapcsolatot feltételez. Közös bennük, 

ahogyan egy adott jelenséget megvilágítanak: az afázia a nyelvet, a betű a jelölést. 

Vagyis, ahogyan a betű kikülönül azokból a fizikai és pszichikai folyamatokból, melyek 

a beszélő szubjektumot szolgálják (É 495), úgy az afázia is eloszlik a pszichikai és fizika 

aspektusok között, de nem tartozik egyértelműen egyikhez sem. Hasonlóképpen, ahogyan 

az afázia modellezheti az artikulációs aktusokat, szegmentálva a beszédet, úgy szeli 

fázisokra a betű a jelölési aktust. 

                                                             
188 A III. 5. b) i. alfejezetben térek vissza erre a kérdésre. 
189 Ua. 
190  Roman JAKOBSON, Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances = UŐ., 

Fundamentals of Language, Mouton and Co., The Hague, 1956, 59f. 
191 Az afázia így értett modellezési potenciálja Jakobsonnál akkor járatódik csúcsra, amikor a metafora és 

a metonímia trópusainak figuratív dinamizmusával kerül összefüggésbe: l. Uo., 76–82. 
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Ennek alapján újraszituálva a langue–parole oppozíciót, Lacan úgy határozza meg a 

betűt mint egy hordozót (support materiél), melyet a beszéd (vagy a konkrét 

megnyilatkozás [discours concret]) a nyelvtől kölcsönöz, ez utóbbi pedig elválasztódik 

mindenfajta szomatikus, fizikai folyamattól (É 495): anyagisága így értelemszerűen nem 

a beszélőszervektől ered, artikulációja nem fiziológiai eredetű. A konkrét 

megnyilatkozásban végbemenő aktusa a beszédnek még a tudatos (bewußte) 

szervezőerejéhez tartozik, az abból való kivezetettsége révén válik csak olyan 

szimptómák manifesztációjává, mint a hisztéria hieroglifája, a fóbiák címerrajza vagy a 

kényszerességek labirintusának alaprajza (É 281). A betű így közvetítőként leledzik a 

konkrét megnyilatkozásból mindig kifelé tartó beszéd és a szimbólumok interakcióját 

szolgáló nyelv között, saját materialitással rendelkezve, melyre a beszéd tart igényt, 

mégsem jellemzi olyasfajta anyagiság, amelyet klasszikusan az artikulációhoz 

társítanánk; ez utóbbi már evidens allúzió Saussure azon tételére, hogy a jelölő csak 

annyiban materiális, amennyiben szembeállítható a jelölttel.192 Míg Lacan elgondolása 

alapján a jelölő egyik alapvető jellemzője, hogy mindig artikulált, tehát akusztikus 

természetű (É 501), addig a betű úgy helyezkedik el a konkrét diskurzusnak nevezett 

aktuális artikulációban, hogy nem szonáris (SXX 29). A betű tehát saját materialitásávál 

annak révén aktualizálódhat a konkrét megnyilatkozásban, hogy mindig előzetesen adott 

is a nyelvben – hiszen a szubjektum mindig sokkal inkább a róla szóló, a neki elsajátításra 

felajánlott diskurzusnak193 és az ebből táplálkozó saját megnyilatkozásnak a szolgája a 

lacani elméletben, semmint saját nyelvbe vetett állapotának.  

Saussure bevallottan hibás „arbre ábrájától” indulva, Lacan, jelölő és jelölt viszonyát 

a betűhöz képest illusztrálandó, egy történetet mesél el. Egy kisfiú és egy kislány 

egymással szemben utaznak egy vonat fülkéjében. Amikor egy állomáshoz érnek, akkor 

egy másik sínpáron túl nyilvános WC-ket látnak. Ekkor a fiú felkiált, hogy Dames-ban 

vannak, a kislány pedig kijavítja, hogy márpedig Hommes-ban (É 500). A helyzet a 

következő: miközben az hommes és a dames szavak egyforma vécéajtókra vonatkoznak, 

elméletileg antinómák kellene legyenek. Eddig ez emlékeztethet minket Gottlob Frege 

Abendstern=Morgenstern apóriájára (vö. É 498). Ám akármennyire hasonlítanak is azok 

                                                             
192 DE SAUSSURE, Bevezetés az általános nyelvészetbe, 91. 
193  Ennek olyan hétköznapi példájára is gondolhatunk, mint amikor a szülők beszélnek születendő 

gyermekükről, nevet választanak neki (É 495), eldöntik, milyen iskolába fogják járatni stb.; ebben az 

esetben a diskurzusba való megérkezés egy előzetesen kapott (én)történet kiteljesedésének zéruspontja (SII 

58). A diskurzus előzetesen adottságának médiaelméleti kifejtéséhez l. az I. 2 b) fejezetet. 
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az ajtók, az hommes és dames szavak mindig együtt járnak tárgyrelációikkal is: térbeli 

elválasztottsággal együtt léteznek. A vécéajtók ugyanúgy egymással szemben kell 

elhelyezkedjenek, ahogyan a kisfiú és a kislány. Sőt, Lacan történetének szereplői 

hasonló térbeli elválasztottságtól szenvednek a szexuális differencia miatt, nem pedig 

azért, mert van még egy sínpár az ajtók és köztük: a kislány nem mehet be a férfi WC-be, 

a kisfiú pedig a nőibe. 

Lacan számára ez a történet a jelölés kettős mozgását hivatott leírni: azon túl, hogy 

a sín egyik oldalán artikulálttá válik a jelölő (amikor a kisfiú dames-ot vagy a kislány 

hommes-ot mond), a jelölt (az ajtó) becsúszik a törésvonal alá vagy inkább a sín mellé, 

így megtörténik a jelölő belépése is a jelöltbe. A saussure-i modell szerint ez azt jelentené, 

hogy a jelölő felíródik a kis plakettre az ajtón; írásként, figuraként vagy mindkét 

formában. A belépés azonban közelebb áll a szám és számjegy viszonyához, mintsem 

jelölő és jelöltéhez; a szám nem a számjegyre mutat, hanem abba fordul (l. 174. jegyzet), 

mivel semmi másra nem vonatkozhat a kézzel megszámlálható római vonalakról a tisztán 

szimbolikus arab számjegyekre történő váltás után.194 Ezért az hommes és dames, mivel 

nem értelmezhetők kizárólagosan a jelviszonyon belül – megtámogatva Lacan furcsa 

odavetett félmondatával, miszerint egy rövidlátó ember a plaketteket vizsgálva rossz 

ajtón nyit be (É 500) –, nem lehetnek jelölők, így intézményesült jelölteknek kellene 

lenniük; írás és olvasás függvényeinek, akárcsak a számjegyeknek. Ugyanígy, a női és 

férfi alakok közötti különbség a WC ajtón, vagy akár a maguk a szavak között fenálló a 

– nem a Szimbolikus által modulált – jelviszonyban, ontológiai és/vagy társadalmi 

konstrukcióknak köszönhető. Egyszerű szegregáció: a férfiak hommes-ba, a nők dames-

ba mennek. Saussure optikáját alkalmazva tehát jelöltekről kellene beszélnünk; az 

artikulált jelölővel a sín alkotta törésvonal egyik oldalán, a figurákkal vagy szavakkal a 

másikon. 

 

                                                             
194 L. KRÄMER – BREDEKAMP, Kultur – Technik – Kulturtechnik, 17. 
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1. ábra: a lacani parabola 

 

Lacan számára azonban a férfi és nő közötti különbség nem biológiai vagy társadalmi 

nem kérdése: « il n'y a pas de rapport sexuel » (SXX 17), ahogyan az encore-i híres 

passzusa szól. Ez viszont arra csábíthatna minket, hogy az hommes és dames közötti 

kapcsolatot végső soron szinonímiának nevezzük antinómia helyett, Jakobson afázia-

tanulmányára hivatkozva: olyan szavaknak, amelyek azonos kódhoz tartoznak, hasonló 

szemantikával – különböznek beszédben és írásban, de ugyanarra a referensre 

mutatnak.195 Azonban a pszichoszemiotika számára az hommes és dames esetében egyik 

megközelítés sem helyes, mivel a két szó egyszerű manifesztációiként szolgálnak az 

alapvető bináris kódolásnak. Férfi és nő a lacani rendszerben ugyanis egyáltalán nem 

különböznek a nappali és éjszakai vagy az on és off állapotoktól, az 1-től és 0-tól; nem 

empirikusan befogható tapasztalat részei elsősorban, például az éjszaka nemcsak a 

sötétség jelenléte, hanem a fény hiánya is (SIII 169)196 – a fort és a da így fonódnak 

egymásba a pszichoszemiotikában. A távollét és a jelenlét azonban itt nem két különböző 

jelölőt kap, hanem az hommes (vagy a dames) 0 és 1 vis-à-vis relációjaként rögzül.197 Ez 

a „mindkettő és egyik sem” struktúra a betű, ami megindítja a kódolást a Szimbolikusban: 

                                                             
195 JAKOBSON, Two Aspects of Language, 61. 
196  Lacan itt Lévi-Straussra utalva érinti a diskurzus eleve adottságának strukturalista axiómáját a 

tapasztalattal szemben (É 496). 
197 Annette BITSCH, Zwischen Linguistik und Kybernetik: Lacans Diskurs der Psychoanalyse = Electric 

Laokoon: Zeichen und Medien, von der Lochkarte zur Grammatologie, szerk. Bernhard SIEGERT et al., 

Akademieverlag, Berlin, 2007, 278. 
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jelölőláncok erednek belőle, és azok minden egyes tagjának a lehetséges artikulációját 

modulálja. Következésképpen a vécéajtók az által hozzák létre a jelölést, hogy egymással 

szemben helyezkednek el: bajos lenne bármilyen jelölőre rámutatni a plaketten, mivel az 

hommes-ot és a dames-ot vagy szinonimákként kellene értelmezni – duplex jelöltre 

mutatva (mindkettő) –, vagy antinómákként mutatnak ellentétes jelöltekre (egyik sem). 

Mégis hol találunk jelölőket ebben a rendszerben? A csak írásban rögzített, de nem 

artikulált s betűkben az hommes és a dames szavak végén. Hogy a jelölőt jelölni lehessen, 

ez az s betű át kell keljen a törésvonalon, legyen az Lacan sínje vagy Saussure perjele. És 

erre már csak azért is képes, mert van bennük valami közös: ismét az Encore-hoz 

fordulva, a törésvonal már eleve redundancia, mert az s-ek írottak és nem megértésre 

szántak (SXX 35). Ezt még Saussure úgy nevezte, hogy az írás fikciója.198 

 

 

2. ábra: a törésvonal redundanciája 

 

Ez a fikció mindazonáltal produktív, mivel a vonal sajátja, hogy különféle csöveket képes 

felépíteni: egyeneset, mint a vasúti alagút, vagy görbét, mint a WC elvezetője (coudes 

aux canalisations), esetleg olyat, mint maga az S betű (É 501). Ennélfogva pedig a betű 

megfeleltethető a törésvonalnak vagy akár Saussure egész S/s algoritmusának. 

Algoritmus, mert Lacan szerint a jelölési viszonyt nem egyszerűen reprezentálja, hanem 

ténylegesen modulálja: ebben a formában pedig a jelölő, bizony, akkor is megőrzi 

materialitását, ha nincs jelölthöz kapcsolva, mivel a betű a jelölés effektusaként (l’effet 

signifiant) – és nem mellesleg az egész algoritmus felépítőjeként – a jelölő, annak jelölése 

                                                             
198 DE SAUSSURE, Bevezetés az általános nyelvészetbe, 58. 
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(notációja)199 és a nem szemiotikai egység között mediál. Máshogy megfogalmazva, a 

betű az a jelölhetetlen és nem jelölő rétege a jelölésnek, amelyik nem a szemantikának 

van kiutalva, hanem a törésvonal S betűvé hajlításának: „az instancia, amelyik 

valamennyi nyelvhasználatban, írást eredményezhet” (SXX 35). Ebből kifolyólag Lacan 

szerint jelentőséggel bír, hogy Saussure algoritmusa nem jel, és nem jelölőből és jelöltből 

áll, hiszen nem artikulálható egyértelműen (S per S, S az S felett, jelölő per jelölt, stb.?), 

vagyis multidimenziós (mint Saussure-nél a hajózási jelek), továbbá nincs mivel 

oppozícióba szervezni, ennek ellenére a jelölés struktúráját adja és modulálja azt. A betű 

(S, / vagy S/s) ehhez egyetlen jelölőt igényel, ahogyan a nappal vagy az éjszaka magában 

áll ki jelenlét és távollét viszonyáért, amely mentén aztán 0 és 1 dinamizmusa 

megvalósítható. Jean-Luc Nancy és Phillip Lacoue-Labarthe alapos olvasatukban a 

következő feltételek mentén azonosítják, Lacannál milyen tényezők vezetnek ilyen 

algoritmikus működéshez: (1.) jelölő és jelölt eltűnése az S/s-ben (betűszerintiség), (2.) a 

jel egységének eltűnése (és a jelölő primátusa), (3.) a jel két tagjának felcserélése a 

törésvonal két szintjére, valamint (4.) egyáltalában a törésvonal szerepének 

felértékelődése.200 

Itt már jól látszódik a különbség Derrida és Lacan Saussure-hez képesti kritikai 

pozícióiban: míg előbbi a felől közelített, hogy a jelölők és jelöltek közötti viszony 

képtelen azt a differenciát kitermelni, amelyre minden jelölési aktusnak szüksége van, 

vagyis a jelölés eseményisége, még inkább pedig egy olyan eseménynek a kibomlási 

aktusa érdekelte, mely a différance egy fokát alkotta,201 addig utóbbi azzal foglalkozott, 

hogy a betű mint a bináris kódolás lehetőségét magában foglaló operátor miért képes úgy 

előállítani egy algoritmust, hogy az a jelölés struktúráját nyújtsa és vezérelje már 

Saussure-nél; a továbbiakban ez utóbbit nevezem pszichoanalitikus komputációnak. 

Mivel ez az alfejezet is az utóbbi megmutatásában érdekelt, ezért nem kívánom 

részletesen tárgyalni azokat a kortárs kultúrtechnikai kritikákat, melyek Derrida 

írásforradalma felé irányulnak, mindazonáltal talán egyetlen olyan pontot érdemes 

felvillantani, melyet Sybille Krämertől Werner Koggén keresztül Brian Rotmanig 

                                                             
199 Vö. Bernhard DOTZLER, Zeichen in Eigenregie: Über die Welt der Maschine als symbolische Welt = 

Electric Laokoon, 309. 
200 Jean-Luc NANCY – Philippe LACOUE-LABARTHE, The Title of the Letter: A Reading of Lacan, SUNY 

Press, New York (NY), 1992, 35. 
201 DERRIDA, De la Grammatologie, 95. 



102 
 
 

 

valamennyi beállítódás tematizál. 202  Amennyiben Derrida minden kétséget kizáróan 

sikerrel járt az írás fogalmának kitágításában, ugyanezt elmulasztotta megtenni saját 

nyelvkoncepciójával kapcsolatban: nem foglalkozott a csak írott nyelvvel, például a 

matematikával vagy a programnyelvekkel, tehát mindazon alapvetően nem szemantikai 

praxisokkal, melyekben egyfajta szemiózis mégiscsak munkálkodik. És amennyiben a 

dekonstrukció saját meghatározása szerint megfordítja a hierarchiát és visszaírja azt a 

struktúrába, akkor az írásnak a nyelv helyére transzponálásával kapott intramediális 

struktúra révén minden külsőlegességét felfüggesztett. 203  Nagyon egyszerűen 

megfogalmazva: amennyiben Derrida elverte a port Lévi-Strausson azért, mert olyan 

népekre is rányomta az írástudatlanság bélyegét, amelyek valójában csak egyfajta írással 

nem rendelkeznek,204 Lacan avant la lettre megmutatta, hogy Derrida írásfogalma pedig 

csak egyfajta nyelvre applikálva működik. 

Mivel az S betű automatikusan jelölővé alakulhat, köszönhetően a betűnek, amely a 

nem jelölő horizontja a jelölésnek, a saussure-i algoritmus semmifajta jelölési 

eseményiséget nem hordoz, legfeljebb grafikus kapcsolat lehet S és / között, de ez nem 

motiválatlanná válás – írásban tudniillik mindkettő többértelmű. Az e jelek által alkotott 

algoritmus azonban már teljesíti feladatát, vagyis operatívvá válik, amikor az S bináris 

oppozícióba rendeződik. Ez a mozgás mind a Valós, mind pedig a Szimbolikus struktúráit 

érinti: az S/s valóban úgy vezérli a jelölés nem szemiotikai tényezőit, ahogyan egy 

algoritmus által nyílhat lehetőség arra, hogy a kódolható szoftver mellett a hardver is 

operacionalizálódjon – gyorsabban az emberi szenzorikus spektrumnál (a rövidlátó 

embernél). Maga ez a konstelláció mégsem Imaginárius, hanem valós „modus 

operandi”.205 Az itt megjelenő feszültség ugyanakkor már implementált az S betűbe, 

éppen azért, mert nincsen másikja: a H betű ugyan jelölheti Magyarországot vagy a 

hidrogént, amennyiben B-vel (Belgium) vagy S-sel (kén) szembeállítódik, de előbbi 

                                                             
202 L. pl. Sybille KRÄMER, Operative Bildlichkeit: Von der ‘Grammatologie’ zu einer ‘Diagrammatologie’? 

Reflexionen über erkennendes Sehen = Logik des Bildlichen: Zur Kritik der ikonischen Vernunft, szerk. 

Martina HESSLER – Dieter MERSCH, transcript, Bielefeld, 2009, 99f.; Werner KOGGE, Erschriebene 

Denkräume: Grammatologie in der Perspektive einer Philosophie der Praxis = Schrift, 144–7; Brian 

ROTMAN, Becoming Beside Ourselves: The Alphabet, Ghosts, and Distributed Human Being, Duke UP, 

Durham (NC), 2008, 148, illetve 168. 
203 Sybille KRÄMER, Writing, Notational Iconicity, Calculus: On Writing as a Cultural Technique, MLN, 

2003/3, 520. 
204 DERRIDA, De la Grammatologie, 175f. 
205 Shintaro MIYAZAKI, AlgoRHYTHMS Everywhere: A Heuristic Approach to Everyday Technologies, 

Thamyris/Intersecting, 26 (2013), 135f. 
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ugyanúgy lehet bróm, ahogyan az utóbbi Svédország. Egy valami azonban mindig ott 

marad: amit Saussure tiszta negativitásnak nevezett. Ez pedig a nála is szinte perjellé hajló 

t betű, mely szerinte tökéletes példa arra, hogyan lehetséges egy transzfer két rendszer 

között; amikor külső rendszerből (írás) hozunk be elemet a belsőbe (nyelv). Ugyanígy 

működik ez a belső rendszer alrendszereiben is: ha egy nyelvben nincs meg valamely 

hang, akkor egy másikból kölcsönözhetem azt, az előbbiben már meglévő hangot 

helyettesítendő (pl. német ch-t a francia r helyett), ez pedig megfelel annak, hogy a t betűt 

bárhogy írhatom addig, amíg az felismerhető, tehát minden más betűtől elkülönül.206 

Lacan azonban úgy látja, akárhogyan alakulnak is a jelölési összefüggések, a mellékjel a 

lényeges, a / S és s között; például egy H:B viszonyban a : megléte vagy nem léte bír 

modulációs potenciállal, hiszen ettől függ, hogy rövidítés (pl. Hofbräu) vagy egymással 

oppozícióba állított elemek, esetleg rendszámtáblák vannak előttünk a papíron. A betű 

magában nem több mindent jelöl tehát, hanem e multidimenzionalitását Karlheinz 

Lüdekinget követve grafikus polifóniaként nevezhetnénk meg: a 

BILDLINIE/SCHRIFTLINIE példájában a vonal „jelentheti”, hogy ’és’ vagy ’vagy’, 

lehet kis l vagy nagy I.207 Az utóbbi, mint az én angol megfelelője, kellően lacaniánusan 

interpretálva éppen a szubjektum törékenységére mutat rá a betű felől, az I 

ambiguitásával.208  Mindazonáltal a jelölő és annak grafikus alapja nem rendeződnek 

bináris oppozícióba, így a betűjegy jelöltként sem pozicionálható úgy, mint a számjegy, 

hanem inkább a jelölő struktúráját nyújtja (É 501). Igaz, hogy Derrida is amellett érvel, 

hogy a jelölési differencia külsőleges a jelölő–jelölt differenciához, vagy a szavak közötti 

oppozíciókhoz (pl. Nacht:Nächte)209 képest, de Lacan még ennél is tovább megy, mivel 

szerinte a jelölő már mindig is a betű miatt bírhat olyan anyagisággal, melynek 

maradványa semmilyen körülmények között nem törölhető el teljesen – még akkor sem, 

amikor a jelölő leválasztódik a jelöltről.  

Saussure első axiómájával ellentétben, amely a jel motiválatlanságára, vagy – 

Derridával szólva – motiválatlanná válására vonatkozik, Lacan olyan mozgásra 

koncentrál, mely a másik nélküli betűtől a bináris oppozíciókban érvényesülő jelölő felé 

tart, anélkül hogy az előbbi bármikor is teljesen kiiktatható lenne az utóbbiból. Ezt 

                                                             
206 DE SAUSSURE, Bevezetés az általános nyelvészetbe, 139. 
207 Karlheinz LÜDEKING, ‘Bildlinie/Schriftlinie’ = Die Grenzen des Sichtbaren, szerk. UŐ., Fink, München, 

2006, 14. 
208 Ua. 
209 DE SAUSSURE, Bevezetés az általános nyelvészetbe, 141. 
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artikulációnak nevezi; ahogyan a törésvonalból is lehet fa, a barre arbre-á alakulhat a 

betűk permutációjának köszönhetően (É 503). Ugyanakkor Lacan arra a technikai alapra 

is ráirányítja a figyelmet, amelynek köszönhetően ez megtörténhet: a néma s-ek az 

hommes és a dames végén akkor válnak artikuláltakká, amikor a szinguláris–plurális 

oppozíciót kifejezik, de kizárólag azt követően, hogy Garamond vagy Didot fontokként 

lokalizálódtak (É 501). 210  Ezzel szemben szerinte Saussure szintén s-ekből felépülő 

algoritmusa már eleve artikulálódott írásban, hiszen performatív a jelölést tekintve, 

mégsem jel, mert nem egyértelműen artikulálható, mint azt már megmutattam. Lacan 

viszont amellett érvel, hogy bármelyik nyelv ebből a grafizmusból kell eredjen: a jelölő 

éppen a betű jelölésnek történő ilyen ellenállása miatt távolodhat el notációjától, hogy 

valóban jelölőként kezdhessen működni, (kód)láncokat építve. Ez az átmenet 

mindazonáltal kívül esik a szemiotikai kereten, inkább komputáláshoz vezet (SIII 188). 

A pszichoanalitikus komputáció, ami a lacani algebra elemeiből alkotott algoritmusaival, 

egyszerre formalizálja és modulálja a szemiózis folyamatait, egyben korrodálja is azt a 

szemiotikát, mely a formalizációt tapasztalat (É 498) és nem matematikai értelemben (É 

287) érti és használja. Ugyanis csak a matematikai formalizáció képes egy olyan 

modulatív tényezőt tételezni, amely a freudi fort-da dinamikus oppozícióját 

algoritmusként érvényesíti a jelölésben, de maga nem illeszthető be jelviszonyba.211  

Ebből kifolyólag Saussure második axiómájával szemben, mely a jelölő lineáris 

jellegét posztulálja,212 Lacan kijelenti, hogy a hullámmozgás, ami a svájci nyelvésznél a 

jelölő és jelölt párhuzamos előrehaladása, és az utóbbinak az előbbin hagyott 

impressziójának – mint a jelölési aktus módjának – illusztrálására szolgál, 213  csak 

szükséges, de nem elégséges feltétel a jelölőlánc megalkotásához. Kellenek továbbá azok 

a plurális és széttartó folyamatok, melyeket a betű biztosít, hasonlóan a hajózási jelek 

                                                             
210 Itt a disszemináció nem szemiózist indukál, mint inkább technikai úton történő szelekciót az írógép 

klaviatúráján (vö. Friedrich KITTLER, Gramophone, Film, Typewriter, Stanford UP, Stanford (CA), 1999, 

191.). Egy hagyományosabb nézőpontból a jelölő struktúrájának lokalizása utalhat az s betű kiejtésére is: 

miközben minden egyes allomorf rendelkezik saját IPA jelöléssel, maga a betű ezeknek a csomópontja. 

FINK, Reading “The Instance of the Letter in the Unconscious” = Lacan to the Letter,, 78. 
211 A nyelvi formalizáció, mely uralta a strukturalizmus metodikáját, egy évtizeddel később már kevésbé 

látszott alkalmasnak a posztstrukturalista extremitásokra applikálásban. Már az ’50-es években, amikor a 

nyelvészet a strukturalista analízis modelljeként szolgált, vagyis mint általános szemiotika (Franҫois 

DOSSE, History of Structuralism, vol. 2, University of Minnesota Press, Minneapolis (MN), 1997, 129.), 

Lacan egy olyan eljárásmód kifejlesztését sürgette, amely a humán tudományokat újra « sciences de la 

subjectivité »-ként szituálhatná, mindezt azonban kizárólag a matematikai formalizáció révén vélte 

megvalósíthatónak (É 307f.; SII 339). L. az I. 2. b) ii. alfejezetet. 
212 DE SAUSSURE, Bevezetés az általános nyelvészetbe, 94f. 
213 Uo., 133f. 
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multidimenzionalitásához. Míg a hajózási jeleket Saussure éppen emiatt nem tekintette 

valódi jeleknek, 214  Lacannál a multidimenzionalitás a jelölésprodukció esszenciális 

részének bizonyul: ahelyett, hogy a jelölő egydimenzionalitására hivatkozna a 

pszichoanalitikus, a Jean Starobinski által szerkesztett (saussure-i) anagrammakötet 

koncepcióját hozza fel a jelölés prototipikus eseteként (É 503). Ott a polifónia abban 

nyilvánult meg, ahogyan a hipogrammánál egy szó megbújhatott egy másikban, vagy 

ahogyan a bevett balról jobbra történő olvasást a palindróma megfordíthatta. Lacan ezt 

nyaklánchasonlatával szemlélteti, melynél a jelölőláncok betűnek köszönhető 

megképződését pont a multidimenzionális jelölési lehetőségek szempontjából tárgyalja 

(É 502). Ezt a passzust Mladen Dolar a hangról szóló könyvében azon tétele igazolására 

hozza fel példaként, hogy a hang és a betű funkcionálisan nem különböznek egymástól a 

lacani elméletben.215 Megjegyzi, hogy bár a hangnak nincs helye a beszédben (ahogyan 

a betűnek sincs a nyelvben), attól még elnyerheti az ágenciát az artikuláció során azzal, 

hogy a külső és a belső (Valós és Szimbolikus) között oszcillál. Két lehetséges értelmét 

állapítja meg a nyaklánchasonlatnak a hang/betű jelölésbeli részvételét illetően: vagy a 

gyöngyök (mint jelölők) teljesen beborítják a huzalt (mint betűt), vagy pedig kapcsok 

(mint a betű) vannak a gyöngyök között. 216  Előbbi esetben a betű tiszta notáció, a 

BILDLINIE/SCHRIFTLINIE példára visszatérve, az I, utóbbinál pedig tiszta struktúra, a 

/.217 Attól eltekintve, hogy Dolar megállapítása kétségtelenül igaz a betűre (is), nem figyel 

arra a kontextusra, amelyen belül Lacan javasolja a nyaklánchasonlatot. 

 

                                                             
214 Uo., 94. 
215 Mladen DOLAR, A Voice and Nothing More, MIT Press, Cambridge (MA), 2006, 149. 
216 Uo., 23. 
217 Nancy és Lacoue-Labarthe hasonló megállapításra jutnak, amikor a jelölttől elválasztott jelölőt magát 

tekintik Lacannál a differencia előállítójának (NANCY-LACOUE-LABARTHE, The Title of the Letter, 46.), 

azonban az ő olvasatukban az algoritmus nem differenciált a kódtól, hanem éppen a jelölő kezd 

algoritmikusan működni tiszta funkciójában (Uo., 47.). 
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3. ábra: Saussure hullámai 

 

Ugyanis Lacan éppen Saussure azon ábrájával szemben mutatja fel a jelölési 

dinamizmust, melyen a „körvonalazatlan fogalmak” léghulláma fodroztatja a „hangok 

nem kevésbé meghatározatlan síkjá[t]”, 218  amit Lacan a jelölő linearitásának tétele 

alapján (lényegében a hajózási jelek és a hullámok Saussure könyvéből kibontható 

metonimikus kapcsolatára alapozva, hiszen magára a metonímiára is a vitorlások példáját 

hozza [É 505])219 úgy értelmez, hogy maga a beszéd (és annak recepciós folyamatai) is 

egydimenziós(ak) kell legyen(ek), vagyis időben előrehaladó, tagolhatatlan 

szóláncokként kell realizálódniuk Saussure esetében (SIII 296), mindenfajta visszatérést 

vagy megelőlegezést mellőzve (É 503). Lacan ezzel kapcsolatban kijelenti, egyrészt, 

hogy a jelölő alapvető funkciója az anticipáció (É 502), így a párhuzamosan futó (és néha 

érintkező) hullámok helyett két láncot és egy azzal ellentétes irányú, jelöltekből álló 

parabolát vázol fel. 

 

 

                                                             
218 DE SAUSSURE, Bevezetés az általános nyelvészetbe, 133. 
219 Erre a metafora és metonímia kapcsán térek vissza a III. 5. b) ii. alfejezetben. 
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4. ábra: Lacan jelentésképző parabolája220 

 

Miközben ez vélhetőleg Saussure saját diagramjánál is pontosabban mutatja meg a 

jelölésből kibontható jelentésprodukció folyamatát, Lacan ezt is elutasítja. A mondat, 

miszerint „[i]nnentől tehát megállapíthatjuk, hogy a jelölők láncában inzisztál a jelentés, 

de hogy e lánc semelyik eleme nem foglaltatik benne abban a jelölésben, melyet most ezt 

kivitelezni képes” (É 503), lényegében jelölő és betű egymást tartalmazó viszonyának a 

negatívja, ami olyan összefüggést képez jelölés és jelentés között, hogy egyiknek sincs 

semmi köze a másikhoz, utóbbi mégis inzisztál az előbbihez egyébként nem tartozó, a 

betű révén megvalósuló láncba szerveződés folyamatában. Ahhoz a jelentéshez, ami 

inzisztál a jelölőláncban, a lánc egyik eleme sem tartozik hozzá valójában – sokkal inkább 

(grafikus) interakciójuk biztosítja a jelentés lehetőségét, a kottáéhoz hasonló 

közteshelyiséget (Zwischenräumlichkeit) alkotva. 221  Ezt követően a Saussure-nél 

meglévő vertikális síkot, mely ábráján mindössze particionál (vö. 3. ábra), tengelyesen 

tükrözni kezdi. 

Ezzel pedig, és egyben másrészt, Lacan nemcsak kifordítja, de talpáról a tetejére 

állítja Saussure szemiotikáját. Gúnyt űzve Saussure matrózfétiséből, Lacan 

metonimikusan összeköti a hullámokat és a hajózási jeleket: elfordítja a hullámokat (~) 

és a vonalakat (I) 90 fokkal, S-ekké és törésvonalakká alakítva őket (É 503). E tükrözés222 

az Imaginárius sajátja, ugyanakkor szükséges is ahhoz, hogy az s mint signifié be tudjon 

                                                             
220 Bruce FINK, Reading “The Instance of the Letter in the Unconscious”, 89. 
221 Érdekes módoon ez a jelölési forma csak még markánsabbá teszi a grafikus összefüggéseket, hiszen a 

kottapapír pontosan az a sík, amely az egydimenzionalitás mindenfajta kósza ideájától megszabadít minket 

(Sybille KRÄMER, Punkt, Strich, Fläche: Von der Schriftbildlichkeit zur Diagrammatik = 

Schriftbildlichkeit, 86.). A vonalak és a rajtuk rögzített hangjegyek interakciója ugyanis olyan síkbeliséget 

valósít meg, amely egyben magának az inskripciónak a terepévé is válik a sík újraszervezésében. Krämer 

teoretikus apafigurája ebben a kérdésben Nelson Goodman, aki bijektív relációt tételezett a kottával 

kapcsolatban: egyrészt egy entitás kategóriájának minden attribútumát meghatározza a kotta, egyszersmind 

azonban minden elem meghatározó jelentőségűnek is tételezhető a kotta szempontjából (Nelson GOODMAN, 

Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols, Bobbs-Merrill Company Inc., New York (NY), 

1968, 178.) – anélkül, tehetnénk hozzá Lacan felől, hogy teljesen annak részei lennének, éppen egy új 

dimenzió, a közteshelyiség kialakítása, miatt.  
222 L. az I. 2. a) ii. alfejezetet. 
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csúszni a jelölő alá, ami így nemcsak szakadatlan (incessant), de vérfertőző (incestueux) 

is, mert ugyanazon a véseten alapul a síkon ~ és /. Tulajdonképpen ezt a mozgást is 

betűnek nevezi Lacan a jelölésben: az algoritmikus formalizáció (S/s) és a grafikus 

polifónia (HB) mellett így a tükrözés és a forgatás is a betű imaginárius aspektusához 

tartoznak. A nyelv pedig innen nézve ebből a fordíthatóság általi önütemezésből bontható 

ki: „a betűk asszamblázsokat alkotnak; nem egyszerűen jelölik őket, ők maguk 

asszamblázsok, és annyiban kell őket operatívnak tekinteni, mint magukat az 

asszamblázsokat” (SXX 46). Ennek eredménye pedig egy olyan apparátus, amely a 

beszéd betűn keresztüli deperszonalizációjával (erre példa lesz az Irma-álom rébusza, a 

trimetilamin) 223  nyitja meg az utat a konkrét diskurzus elhagyására, a személytelen 

(mechanisztikusan) modulált struktúrák felé. Hadd térjek vissza itt Lüdeking példájához: 

egy módosított B//d//n/e/Schr/ft//n/e asszamblázsban a vonal tízszer szerepel; az i és l 

közötti különbségek a jelentés felől azonosíthatók, de egyszer megjelenik perjelként is, 

melynek jelentése homályban marad. Nincs másikja, amelytől el tudna különbözni, 

meghatározhatatlanként van jelen, de ettől még ismételhető. Az operatív írás ilyenkor 

valósul meg Lacan számára, amikor a szimbólum már betűként elgondolt, nem pedig 

valamifajta absztrakt entitásként vagy tárgyként, amely segítené a szubjektum 

identifikációját (É 350); vagy legfeljebb annyiban lehet absztrakt, amennyire Kittler 

megközelítésében a √-1 imaginárius szám.224 Az Imaginárius tehát valamifajta szerepet 

kell játsszon a Valós és a Szimbolikus között feszülő jelölői színtér megképződésében, 

de nem képként, hanem kalkulusként, amely irányítja a (Valós) notáció és a 

(Szimbolikus) jelölő közötti átmenetet. 

Cynthia Chase-nek a dekonstrukció köreiben sokat hivatkozott és lelkes tanulmánya 

a ’80-as évek végéről – melyben az akkor már évtizedek óta semmibe vett Imaginárius 

rehabilitációjának első kínálkozó alkalmára vetette rá magát – manapság teljes mértékben 

elhibázottnak hat egy bizonyos szempontból225 az Imaginárius produktivitását illetően.226 

Médiaelméletileg tudniillik nem abban áll az Imaginárius jelentősége, hogy a nyelv 

fenomenalizálhatóságának feltételegyüttese feltárhatóvá válik általa, 227  hanem inkább 

                                                             
223 L. az I. 1. b) ii. alfejezetet. 
224 L. Friedrich KITTLER, Die Welt des Symbolischen – eine Welt der Maschine = Draculas Vermächtnis, 

66f. 
225 A nagyon is produktív aspektusához Lacan felől l. a III. 5. alrészt.  
226 Vö. Cynthia CHASE, The Witty Butcher's Wife: Freud, Lacan, and the Conversion of Resistance to 

Theory, MLN, 1987/5, 989f. 
227 Uo., 1005. 
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ennek ellenkezőjében: hogyan választhatók le a segítségével a jelek és a kódok azok 

természetes nyelvi definícióiról, ezzel legitimálva az írás olyan részhalmazát, amelynek 

már semmi köze nincsen a verbalizálhatósághoz. A szám és számjegy összefüggései 

ismét felütik a fejüket itt. A betű ugyanis gyanúsan úgy viselkedik Lacannál, mint a √-1 

imaginárius szám, amely lehetetlennek tűnik, de a matematikai bizonyításban igazolható; 

értékét nem szükséges kiszámítani, de részt vesz a műveletekben. A betű úgy játszik közre 

tehát minden kódolási műveletben, hogy ő maga nem kódolható. Ezt a struktúrát bár 

színre viszi az S/s algoritmus, saját szemiotikáján belül ez mégsem lenne képes 

algoritmusként működni abban az esetben, ha Saussure-nél a formalizáció művelete 

(mely az imaginárius számot vagy az algoritmust előállítja) valami befogható 

tapasztalatára irányulóként ratifikálódik (pl. az artikulusban),228 nem pedig az on és off 

(vagy nappal és éjszaka, férfi és nő) kapcsolóhelyzetek ismétlételhető aktusaként kerül 

elgondolásra – ez utóbbi alapja a freudi fort–da modellezte halálösztön, energetikai 

konnotációi nélkül. 229  Hiszen a természetes nyelvekkel ellentétben „az algoritmikus 

formalizáció elsődleges, azzal a meghatározott céllal, hogy a (formális) kifejezést teljesen 

elválassza a (materiális) tartalomtól”: 230  olyan mediális megkülönböztetés terepére 

tévedtünk, amely nem diszkurzív kérdés többé. 

 

ii. pszichózisszemiotika 

Az előző alfejezetben a szemiotika egyirányú megalapozó mozgásával szembesültünk: 

hogyan tör be a Valós a Szimbolikusba azzal, hogy a betű részt vesz a jelölésben annak 

nem jelölő dimenziójaként. A Valós betű értelemnélkülisége mindazonáltal éppen olyan 

algoritmikus mozgást szülhet, amely az 1-eseknek és 0-knak a Szimbolikus jelölőben 

egymásba fonódásával a jelölőláncolat kódolását végezheti el a betű oppozíciókon kívüli 

ismétlése révén (SXXI 197). A betű ezzel alkothat egy imagináriusan formalizálható 

algoritmust, mint az S/s, mely ugyanakkor maga nem kódolható, viszont minden további 

kódolást (jelölő-jelölt és jelölő-jelölő viszonyokat) modulál a továbbiakban; a(z S) betű 

építi fel az algoritmust, és tér vissza minden olyan jelölési aktusban nem jelölőként, amely 

ezen algoritmus mentén kiviteleződik (pl. a dames és hommes végén többesszámként). 

                                                             
228 DE SAUSSURE, Bevezetés az általános nyelvészetbe, 134. 
229 Annette BITSCH, “always crashing in the same car”, 111. Továbbá l. az I. 2. b) ii. alfejezetet. 
230  Andrew GOFFEY, Algorithm = Software Studies: A Lexicon, szerk. Matthew FULLER, MIT Press, 

Cambridge (MA), 2008, 17. 
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Vagyis a pszichoszemiotikában minden jelölési aktus a Valóstól indul, ahol a betű egy 

értelmezhetetlen véset, majd az Imaginárius dimenzióban számtalan lehetséges olvasattal 

rendelkezik (grafikus polifónia) addig, amíg a Szimbolikus kódolásban az oppozíciók 

révén egyértelmű jelölővé nem válik. A Valós algoritmikus formalizálását – tehát a 

jelölésre nézve nemcsak megalapozó, de vezérlő működését – ugyanakkor szintén az 

Imaginárius teszi lehetővé, de azt a Szimbolikus nem képes kódolni. A Valós és az 

Imaginárius regiszterek ugyanakkor egyik esetben sem iktatódnak ki a Szimbolikus 

bináris viszonyaiból, hanem továbbra is operatív maradvánnyal bírnak azokban. 

E dinamizmus azért lényeges ennek az alfejezetnek a célkitűzését, a 

pszichoszemiotikának a pszichózisszemiotikaként való szituálását illetően, mert a 

közhiedelemmel ellentétben a pszichózis elsősorban nem az általában az Imagináriushoz 

kapcsolt hallucinációkban mutatja meg magát, hanem azt éppenséggel az Imaginárius 

hiánya váltja ki; a Szimbolikus túl közel kerül a Valóshoz. Más szóval, míg a 

pszichózisban, úgy tűnik, minden bennfoglalt a betűbe, addig utóbbinak a jelölésben 

betöltött közvetítői funkciójának kiteljesítése mégis elmarad. Nekifeszülve a jelölésnek, 

ahelyett, hogy egy jelölő által egy másik számára reprezentálódna, a szubjektum csak a 

notáció bonthatatlanságával találkozik, ami megakasztja a jelölővé válást; mint Oedipa 

Maasnál Thomas Pynchon A 49-es tétel kiáltásában, aki random tárgyról random tárgyra 

jár, nyomozását mégis siker koronázza. Vagy, Pynchonnél maradva, a Súlyszivárvány PC 

rövidítése, amely éppúgy lehet prekogníció, mint prekondicionálás Slothrop számára, aki 

valamelyik révén ’csak képes megjósolni a következő V2 rakéta becsapódási helyét. A 

betű ezekben a nonszensz és tudattalan ismétlésekben inzisztál, megmutatva, hogy a 

tudattalan szerkezete hiába nyelvként strukturált (É 269), annak mélyén nem verbális 

elemeket találunk. A pszichózis a lacani elmélet szempontjából a legközelebb visz ehhez, 

mivel ott a Szimbolikusba folyton belejátszik a Valós (a jelölésbe a jelölhetlen), 

mindenfajta közbenjáró (Imaginárius) nélkül.  

A nyelv ezen önmagába omlása a betű és jelölő között, miszerint előbbi az utóbbi 

grafikus alapjait biztosítja, a Valósnak a Szimbolikusba történő szüntelen hajtásával jár: 

felvágni egy láncolatot a binaritás érdekében – ez az aktus mindazonáltal mindenfajta 

bináris oppozíciót nélkülöz. Alapvetően a betűben ér össze kód (Szimbolikus) és 

algoritmus (Imaginárius) lehetősége is. Ahogyan egy program fut a manipulált kóddal, 

kiegészülve a lehetetlenséggel, hogy utóbbi bármikor is asszimilálni tudja vezérlő 
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algoritmusát, az maga egy üres helyet eredményez a Valós által a Szimbolikusban. 

Ugyaninnen fakad a betű ambiguitás általi polifóniája is, melynek köszönhetően az 

valamennyi artikuláció esetén a nyelv hardverére mutat rá. A pszichoanalitikus 

komputáció logikája így eleget tesz a turingi komputációénak: “Ha az egész memóriát 

elfoglalnák az utasítások, vagyis nem lenne hely a számoknak és egyéb adatoknak, és ha 

minden utasítás csak egyszer hajtódna végre, de ez a lehető leghosszabb időt venné 

igénybe, akkor a gép mindösszesen tizenhat másodpercig működhetne.” 231  A 

pszichózisban viszont nem képződik meg (a Valós és a Szimbolikus közvetlen kapcsolata, 

illetve az Imaginárius hiánya miatt) olyan kód, amelyen elvégezhető lenne az utasítások 

láncolata – nem mellesleg az algoritmus sem válik formalizálhatóvá. A jelölés egy ilyen 

állapotba való vezetésének mindazonáltal elegendhetetlenül be kell következnie ahhoz, 

hogy a kódot és algoritmust egyszerre kezelni képes pszichoanalitikus komputáció 

egyáltalán megkezdődhessen, hiszen a kódnak és az algoritmusnak e pszichotikus 

stádiumban a leginkább hozzáférhető a Valós alapja. Ez a lépés viszont a 

pszichoszemiotikát veszélyes közelségbe sodorja a pszichózishoz, mely éppenséggel nem 

a jelekre, hanem azok előállítójára, például a jeltolmács kezére koncentrál (SIII 145).232 

Ennek jobb megértése érdekében érdemes a lettre egy másik jelentését elővenni, de 

nem Poe ellopott levele kapcsán, hanem egy Franciaországban cirkuláló miatt. Tegyük 

fel – így Lacan –, hogy küldök egy képeslapot Párizsból Le Mans-ba azzal az üzenettel, 

hogy küldjék tovább Tours-ba, onnan Sens-ba, majd pedig Fontainebleau-ba, végül vissza 

Párizsba. Ezt a végtelenségig ismételhetem, amennyiben az üzenet nem harap saját 

farkába, vagyis elég ideje van megfordulni (revient sur lui-même) (SII 111). Ehhez fizikai 

hordozónak és üzenetnek, médiumnak és algoritmusnak el kell válniuk egymástól – 

szemben Derridának a Szókratész és Freud között cirkuláló képeslapjaival,233 melyek 

címzései és üzenetei ugyanazon az oldalon találhatók. Az üzenetnek előrébb kell járnia, 

mint maga a levél, következésképp, mikor utóbbi Párizsból Le Mans felé tart, akkor az 

előbbinek már a Le Mans és Tours közötti ívre kell vonatkoznia. Máskülönben egy olyan 

szubverzió történne meg, amely szükségképpen a levél áramkörének lerobbanását 

                                                             
231 Alan TURING, Lecture to the London Mathematical Society on 20 February 1947, k. n., é. n., 9. 
232 „Amikor Babilonban egy hírnök átvágtatott a városkapun, akkor néhányan (mint én) azt kérdezték, 

milyen hírt hozott. Néhányan pedig (mint Ön) azt, hogy milyen lovon érkezett.” (Friedrich KITTLER, Ein 

Herr namens Luhmann = UŐ., Unsterbliche: Nachrufe, Erinnerungen, Geistergespräche, Fink, München, 

2004, 97.) E luhmanni replika alapján tehát a kittleri médiaelmélet sem mentes a pszichózistól. 
233 L. Friedrich KITTLER, Jel és zaj távolsága = Intézményesség és kulturális közvetítés, szerk. BÓNUS Tibor 

– KELEMEN Pál – MOLNÁR Gábor Tamás, Ráció, Bp., 2005, 457. 
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(breakdown) okozná: amennyiben a levél és az üzenet is Páris és Le Mans között van, 

akkor saját magát zavarja (jammeli) a csatorna, felfüggesztve az áramlást. Vagyis amikor 

a cirkulációt vezérlő algoritmus megakad, akkor az egész Párizs és Párizs közötti áramkör 

működése felfüggesztődik – ez a pszichózisban az Imaginárius kiiktatása: a jelölhetetlen 

a jelölhetőbe közvetlenül betör (a csatorna teljesítménye az üzenetbe), mivel hiányzik a 

kettő viszonyát moduláló feladatsor. 

Miközben a levél cirkulációjának megvalósításához egyértelműen szükséges egy 

szubjektum annak érdekében, hogy egyik helyről a másikra küldje a levelet, az ennek a 

műveletnek köszönhetően egyben likvidálódik is. Ahogyan Kittler fogalmaz a Farben 

und/oder Maschinen denken kéziratának egyik margináliájában: „amikor a program végre 

futni kezd, szó szerint kiürítette a programozót.”234 Nem az válik érdekessé tehát, hogy 

mi a szubjektum üzenete, hanem hogy azt miként lehetséges a betű (lettre) által kódolni; 

a pszichoanalízis komputációként az üzenet létrejöttének és a levél cirkulációjának 

feltételeit, a csatornát és az algoritmust (ez esetben azt a parancssorként funkcionáló 

üzenetet, mely a levelet a pályán tartja) tanulmányozza, melyek nem kódolhatók, hanem 

a Valós jelölhetetlenségén – legfeljebb Imaginárius formalizálhatóságán – alapulnak. 

Vagyis más feltételek vonatkoznak rájuk, mint az általuk kitermelt és közvetíthetővé tett 

Szimbolikusra, ahogyan azt az utóbbi évtizedekben nyakra-főre citált „a Másik 

diskurzusa, az áramkör diskurzusa”235 frázis kittleri szituálása megvilágítja. A Valós az 

Imagináriuson keresztül algoritmikusan modulálhatja a Szimbolikust, azonban ha ez a 

köztesség hiányzik, egy idegen logika kezd érvényesülni a Szimbolikusban, a Valós 

közvetlen manifesztációjának köszönhetően. A pszichoanalízis a Szimbolikuson túli, azt 

moduláló és annak alapjait adó faktorokhoz kíván hozzáférést találni, ezek pedig 

leginkább a pszichózisban tárulnak fel közvetlenül. Vagyis úgy kívánja befogni a 

jelölhetetlent, hogy azt enaktálja a Szimbolikus elemeinek interakcióival, ezzel egyben a 

Szimbolikus Valósból származó alapjait minden Szimbolikusbeli műveletbe kalkulálva; 

pszichotikussá téve a szemiotikáját.  

Daniel Paul Schreber – Freud egyik legismertebb, ámde közvetett (a naplóján és nem 

a személyén alapuló) esettanulmányának alanya – azzal, ahogyan Isten üzeneteit befogta, 

lényegében telefonközpontosként viselkedett. Ez nem egyszerűen abból állt, hogy 

                                                             
234 Friedrich KITTLER, Thinking Machines, A: Kittler, K31M5 @ Marbach DLA. 
235 UŐ., Die Welt des Symbolischen, 79. 
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felidézte a kezdeti telefonközpontokban dolgozók azon skizoid állapotát, hogy nem 

beszélhettek a saját nevükben, 236  mivel az artikulációnak egy harmadik személyhez 

kötése egy másikra történő deixissel mindössze diszkurzív kérdés. Lacan ennél 

materiálisabb dologként gondolja el a diskurzus deperszonalizációját, vagyis amikor a 

konkrét diskurzus nem verbális, viszont szimbólumok interakciójával felírható 

folyamatai révén imperszonális struktúrákra mutat rá (SIII 305). Ennek eminens példáját 

szolgáltatják a telefonvonalak, hiszen azoknál a nyelv az információ természete felé 

történő elmozdulásában a redundanciát ismétlésre cseréli. Míg a jelölés mindig csak olyan 

nyelvet képes előállítani, amely véget nem érő terefereként artikulálódik a 

telefonkagylóba (É 299), addig a párizsi levél áramköre a telefonvonalakhoz hasonlóan 

ökonómiai standardok felé mutat; hogy a lehető legnagyobb számú kommunikációs 

aktust lehessen egyetlen vonalon (a csatornán) keresztül továbbítani. Éppen ezért bármely 

pszichotikus, aki azt állítja, hogy a hangok mondanak is valamit, hazudik, mert nem a 

csacsogással szembesülhetünk a pszichózisnak köszönhetően, hanem a csatorna 

nonszensz materalitásával.237 

 „Um den Zentralbegriff Freuds (der ein genauer Leser Schrebers war) zu erläutern, 

könnte man sagen: Schreber zeigt, dass das Unbewusste eine Sprachstruktur hat, oder 

genauer: dass das Unbewusste ein Sprechen ist, das(s) das Unbewusste spricht. Gerade in 

der Störung des Sprechens, die Schreber in seiner Krankheit widerfährt und die, nach 

Lacan, stets ein Definiens der Psychose ist – kein Psychotiker ohne einen gestörten, oft 

auch neologistischen Sprechdiskurs, – in dieser gestörten Sprachwelt und in Schrebers 

Versuch, uns die Systematik dieser Störung zu erklären, erfahren wir etwas über die 

Macht und die Mechanismen des Unbewussten im Sprechen. Es, das Unbewusste, lässt 

uns schon sprechen, bevor wir wissen, was wir gesprochen haben, so wie die Nerven 

Schrebers Schreber sprechen machen, ohne dass er es will, von Wollust und Erregung 

>übermannt<. Die Störung bei Schreber ist sozusagen nur, dass er in diesen Diskurs des 

Sprechens immer wieder noch einmal hineinsprechen musste, so dass dies Sprechen des 

Sprechens durcheinander und außer Kurs geraten ist.  

                                                             
236 L. Bernhard SIEGERT, Switchboards and Sex: The Nut(t) Case = Inscribing Science: Scientific Texts and 

the Materiality of Communication, szerk. Timothy LENOIR, Stanford UP, Stanford (CA), 1998, 85. 
237 Vagy ahogyan ezt Pias megfogalmazta: „Draper átváltotta az emberi beszéd jelentéktelen áradatát az 

irányítóközpont számára intelligibilis, diszkrét jelekre. Emellett közömbös volt, hogy ez a vezérlési 

információ vajon egy trombitából, egy hangszalagból, egy házi orgonából vagy egy jól képzett [énekes] 

szájpadlás[á]ról [geübten Gaumen] eredt-e.” Claus PIAS, A hekker, Tiszatájonline, 

http://tiszatajonline.hu/?p=76637, n. p. 

http://tiszatajonline.hu/?p=76637
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Für Schreber verselbständigt sich das Sprechen, wird für ihn ein reelles Anderes, es macht 

ihn krank, weil es sich in ihm durchkreuzt, mit ihm verrückt spielt, ihn schlaflos macht, 

ihm schwere Schmerzen zufügt. Darin wiederum beweist sich nur noch einmal, dass das 

Sprechen vom Unbewussten unabdinglich getriggert ist, und zwar in einer genauso 

absoluten Bindungskraft, wie das System Schrebers über Schreber verfugt. In dem 

Diskurs der Sprache, über den wir verfügen, ist das Sprechen das einzig Reelle, wie Lacan 

sagt, das wir haben und tun müssen, ob wir wollen oder nicht. Auch unser normales 

Sprechen ist dieses Sprechen eines anderen, klein geschrieben, insofern jedes Sprechen 

vom Unbewussten skandiert ist. Was schlicht bedeutet, dass nicht wir es sind, die 

sprechen, sondern es das Sprechen selbst ist, das uns spricht.”238 

Ennek tudatában csodálkozhatunk-e azon, hogy Lacan több ízben is nyersnek nevezi 

Schreber kódját? (SV 203f, 154). Ez a nyerskód szemben áll a kommunikációval 

annyiban, hogy az általa felépített üzenet pont a Szimbolikus (nem kódszerű) alapjait 

mutatja fel (SII 321). Lacan ezért hangsúlyozhatja megelégedéssel, hogy Schrebert nem 

befolyásolta az a filozófusi blabla, amely az őrületből mindig a percepció kérdéskörére 

asszociál – kivételként ez alól Maurice Merleau-Pontyt nevezi meg –, így memoárja 

hitelesen adja vissza a pszichotikus struktúrát a szemiózis kapcsolótáblájaként. És a mi 

szerencsénkre ez nyújtja a pszichózis médiaelméleti hasznosíthatóságát is: amíg Schreber 

hangjai egy „alapvető nyelv” (idegnyelv) (SV 204) kódjaiként szolgáltak számára, azok 

üzenete lényegében a kóddal esik egybe, mivel utóbbi az előbbire vonatkozik.239 Vagyis 

                                                             
238 Wolfgang HAGEN, Das Radio: Zur Geschichte und Theorie des Hörfunks – Deutschland/USA, Fink, 

München, 2005, 134. [„Hogy megmagyarázzuk Freudnak (mint Schreber alapos olvasójának) központi 

fogalmát, azt lehetne mondani: Schreber megmutatja, hogy a tudattalannak van egy nyelvi struktúrája, vagy 

inkább: a tudattalan egy nyelv, melyet a tudattalan beszél. Pontosan a nyelv kisüléseiben [történik ez meg], 

amelyek Schreber betegségében beállnak, Lacant követően pedig ez a pszichózis definiáló eleme – nincs 

pszichotikus valamifajta zavart, gyakorta neurotikus beszéd nélkül: ebben a zavaros nyelvilágban és a 

schreberi kísérletben világossá válik ennek a zavarnak a rendszere, megtapasztalunk valamit a tudattalan 

hatalmáról és mechanizmusairól a beszédben. Az Es, a tudatalan, már beszédre késztet, mielőtt tudnánk 

arról, hogy miről is beszélünk, mint ahogy Schreber idegei Schrebert szóra bírják, anélkül hogy ő ezt 

akarná; a vágy és az izgalom felülkerekednek rajta. A zavar Schrebernél mintha csak annyi lenne, hogy 

kénytelen volt egy olyan diskurzuson keresztül ismét megnyilatkozni, amely a beszédét a beszédről zavarttá 

és irányt vesztetté teszi. 

Schreber számára a beszéd függetlenedik, a Másikká válik a Valósban, ez pedig megbetegíti, mivel 

felszámolja, hülyére veszi, nem hagyja aludni, fájdalmat okoz neki. Ez ismét bizonyítja, hogy a tudattalan 

beszéde elkerülhetetlenül aktivizálódik, ráadásul ugyanabban a kényszerítő erőben, amelyet Schreber 

[lejegyző]rendszere fejt ki Schreberre. A nyelvről szóló diskurzusban, amellyel rendelkezünk, a beszéd az 

egyetlen Valós – így Lacan – , amivel bírunk és cselekszünk, akár tetszik, akár nem. Még a normális 

beszédünk is a másik beszéde, kis[ m ]betűvel írva, amennyiben minden beszéd a tudattalan által ütemezett. 

Ami egyszerűen azt jelenti, hogy nem mi beszélünk, hanem a beszéd maga beszél [ki] minket.”] 
239 Vö. Friedrich KITTLER, Discourse Networks 1800/1900, Stanford (CA) 1990, 287. 
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amikor egy üzenet kizárólag arra a kódra vonatkozik, amelyik lehetővé tette, illetve 

amikor a cirkulációban felfüggesztett üzenetek (lettres en souffrance [É 41]) a kódnak 

arra a pontjára vonatkoztatatódnak, amelynél a küldésükhöz szükséges, ámde hibás 

algoritmus nyilvánvalóvá válik, akkor az őrület hüposztázisának vagyunk tanúi.240 De 

amikor az üzenet azért vonatkozik a kódra, hogy egy újat hozzon létre, akkor azzal a 

szemiózis új csatornáját nyitja meg (SV 204). Mindazonáltal, bár a pszichotikus bírja azt 

a tényezőt, mellyel kodifikálhat (É 807), nem véletlen, hogy Lacan ezt mindig 

megtörtnek, roncsoltnak állította be – éppen a láncszakadásnál, a jelölés lyukaiban 

születnek a parancssorok Schreber esetében: « - Il doit nommément .... » « Maintenant je 

veux... » (SV 204). Ez azonban az Imaginárius nélkül történik meg, vagyis a 

megszakítottság értelemnélkülisége nem kap egy √-1 típusú jelölést, illetve jelölő és jelölt 

1:1-es hozzárendelése nélkül megmarad a betű azonosíthatatlansága (ambiguitása). 

Az idegeivel Isten hangját befogó, és új világrendről – ezzel együtt a világ 

pusztulásáról – értesülő 241  német bíró egyben a médiumok által átejtett ember 

prototípusaként is fellép. Saját testével folyamatosan kódolja a zajokat,242 manifesztálva 

a különböző, őt ért affektusokat. Schreber ehhez már előzetesen megképezte a csatornát, 

kiépítette a telefonvonalat, az által hallott hangok pedig nem utasították őt semmire, tehát 

klasszikus értelemben vett performanciával nem bírtak 243  – saját telefonközpontos 

munkája ezért is több mint diszkurzív kérdés: (telefon)operátorként az operatív 

csatornával foglalkozik. Amikor (a nővé alakulás kényszerképzeteivel küzdő) Schreber 

telefonáláshoz hasonlítja a hangok befogadását, 244  és megkezdi lejegyzésüket, a női 

telefonközpontosokhoz hasonlóan, skizofréniájának technomediális aspektusa kerül 

előtrébe: ahogyan a hangot rezgésekké alakítva a vezetékeken keresztül juttatja el a 

központba,245 ahonnan az a hívotthoz kerül, újra hanggá alakulva. Schreber azonban 

képtelen saját helyzetére rálátni; nem ő van a vonal másik végén, mint inkább ő végzi a 

továbbítást, az alakítást. Ő úgy gondolja, hogy a feladó és a vevő közötti egyén nem hallja 

                                                             
240 Ua. 
241 Daniel Paul SCHREBER, Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, Oswald Wuße, Leipzig, 1908, 59. 
242 Uo., 188. 
243 Ivan LEUDAR – Philip THOMAS, Voices of Reason, Voices of Insanity: Studies of Verbal Hallucinations, 

Routledge, London – Philadelphia, 2005, 56. 
244 SCHREBER, Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, 277. 
245  Vö. Bernhard SIEGERT, Gehörgänge ins Jenseits: Zur Geschichte der Einrichtung telephonischer 

Kommunikation in der Psychoanalyse, Fragmente, 35/6 (1991), 68. 
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a beszélgetést,246 s ennyiben igaza is van: ő maga tényleg nem a beszélgetést hallja, 

hanem a zajt, saját átalakító működésében a szimbólumok töltésekké átírásának 

morajlását, a rezgést,247 melyet egy újabb átírással értelmes szavakba önt memoárjában. 

Az én pozíciójából a Másikéba, tehát a cirkulációt moduláló pozícióba, transzponálja 

magát technológiailag, egy imaginárius én-másik (ego-alterego) reláció fenntartása 

helyett. 

Ezt mutatja, hogy a leíró személye is elbizonytalanodik Schreber esetében, ugyanis 

a kijelentései, az emberi kapcsolatai, a tárgyak körülötte csak úgy leíródnak, olyan emberi 

formát kapott lények által, akik mindenfajta intelligencia híján engednek az isteni 

sugaraknak. Ezek a sugarak irányítják a kezeiket a rögzítés során, hogy utána újabb 

sugarak olvassák el a papírra vetett feljegyzéseket.248 Ez a merőben új lejegyzőrendszer 

Kittler szerint csupán illuzórikusan tart fenn kapcsolatot a szellem világával, ugyanis a 

rögzítést már az ingerek mechanisztikus működésmódja produkálja; a külső fizikai 

hatások okozta szöveggenerálás valójában a szellemi szféra mindenfajta heterogenitását 

felfüggeszti.249 Schreber automatizmusa nem a praktikus cselekvésekben nyilvánul meg 

ugyanakkor, hanem a beszédben, hiszen amikor „csodálatos módon” kipirult az arca, nem 

azzal orvosolta, hogy hideg vízzel megmosta, hanem azt a kívánságot artikulálta, hogy a 

forróság tűnjön el. 250  Amikor pedig a madarak beszédéről értekezik, pontosabban a 

hangokat a madarak artikulálják számára, megjegyzi, hogy azok nem képesek a szavak 

jelentésével mit kezdeni, azonban a homonímiák és paronomáziák iránt igen fogékonyak; 

felfüggesztődik mechanikus csipogásuk abban a pillanatban, amikor az övékhez hasonló 

hangzású morfémákat hallanak.251 

Ha itt visszautalunk az S betű hullámaira, akkor a « coudes aux canalisations » (É 

501) a WC csöve mellett paronomasztikusan egy csatorna kódolhatóságának 

lehetetlenségével is kapcsolatba hozható: a betűben a pszichotikus a csövet látja, de a 

továbbításra szolgáló csatorna materiális kapacitását hallja ki, mint Schreber, 

valahányszor a Szimbolikust a Valós mediálja (az információt az anyag, mint a 

technomedialitásban), és nem fordítva (az Imaginárius közbenjárásával, mint a 

                                                             
246 SCHREBER, Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, 277.  
247 Ehhez visszatérek az I. 2. b) fejezetben. 
248Uo., 123. 
249 KITTLER, Discourse Networks 1800/1900, 298.  
250 SCHREBER, Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, 213. 
251 Uo., 192. 
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szemiózisban). Az ambiguitás azonban így már nem kizárólag a notációban és az azon 

alapuló jelölésben marad meg, tehát nem a betű és a jelölő között húzódik az Imaginárius 

polifóniájának köszönhetően, hanem magának a szemiózisnak a materiális kondíciójában 

ragad benne; az Imaginárius szintjén mindenfajta áramkör-integrálást megtorpedózva. 

Utóbbi operátorai (az imaginárius számmal ellentétben) sosem operacionalizálódnak, 

nem indulnak meg egy egyértelmű hozzárendelés, kódolás felé, vagyis például a perjel 

soha nem válik ’és’-sé, ahogyan az Lüdekingnél megtörténik a Bildlinie és Schriftlinie 

szavak között. Tehát az előtt, hogy a WC elvezetőcsövét vagy az üzenetek csatornáját 

halljuk ki a coudes aux canalisations-ból, már posztulálásra kell kerüljön egy olyan 

eldönthetetlenség, hogy az S jelölő vagy betű. Ez viszont nem megy az Imaginárius 

nélkül, hiszen a Szimbolikus és a Valós közötti törést csak ez a regiszter képes áthidalni. 

A pszichoanalízis viszont erre az eldönthetetlenségre építi fel pszichoszemiotikáját, 

hiszen a véset már mindig is annak lehetőségeként szolgál, hogy a jelölő abban otthonra 

találjon (SIX 82). Hogy a betűnek a jelölői színtérre belépésekor az ikonicitása 

felfüggesztődik, nem egyértelműen fogyatkozás, ahogyan nem jelenti azt sem, hogy a 

Valósból az Imaginárius által generált grafikai polifóniaként megjelent ambiguitása 

elhanyagolható lenne. Éppen az imaginárius extrapolációnak – hogy Lüdekingnél a vonal 

lehet kis l, nagy I, ’és’ vagy ’vagy’ – a redukciója vezethet el a kódoláshoz, ugyanakkor 

a jelölőben mindig megőrződik egy olyan maradvány is ebből, mely „az ökörfej 

visszatérésének” randomitását nyújtja – ezt Derrida mindazonáltal az olvasáshoz 

sorolta.252  

Ennek a nem jelölő ideogrammatikus maradványnak a potenciálja viszont Lacannál 

nem abból fakad, hogy a jel motiválatlanná válik, hanem hogy jelölőként elfojtja a benne 

lévő írásképiséget (SIX 82), mely mégis bármikor felszínre törhet a Szimbolikusban; az 

Imaginárius itt egy valószínűségi kvóciens – a Valós betöréséé.253 Az írásjegy éppen ezért 

a legkevésbé sem absztrakt, hanem eredendően valami figuratívból fakad, s válik a jelölő 

felszerelésévé (bagage), a jelölés akkumulátorává és készletévé (batterie) (SIX 82). Ezért 

álhatott közelebb kialakulásakor a művészet az íráshoz, mint az absztrakcióhoz; nem a 

világ tükrözésére vagy másolására irányult, hanem szimbólumok transzponálását vitte 

véghez.254 A betű, ideogrammatikus és diszkrét, de bonthatatlan, mindig visszamutat arra 

                                                             
252 DERRIDA, De la Grammatologie, 409.  
253 Ehhez a kérdéshez az I. 1. b) iii. és II. 4. a) i alfejezetekben térek vissza. 
254 André LEROI-GOURHAN, Gesture and Speech, MIT Press, Cambridge (MA), 1993, 190. 
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az eredetére, amikor használati tárgyakon, leginkább étkészleten (batterie de cuisine) 

performatív figuraként került rögzítésre, hogy aztán e jegyek a jelölő felszereléseként 

írássá álljanak össze; « l'écriture, si je puis dire, à fonctionner comme écriture » (SIX 

84). Ez a csatorna megalapozása, ami nem artikulálható, csak artikulálódik operatíve. És 

talán ez az egyetlen lacani axiómája a jelölőnek is, amiből kifolyólag érdemesebb 

pszichózisszemiotikának nevezni a lacani elméletet. 

Merthogy a pszichózisban mindig a csatorna teljesítményével szembesülünk, és 

megmártózunk a jelölés anyagi (rezgés)hullámaiban, mint azt Schreber példája 

bizonyítja. Paradox módon éppen a szimbólumok elemeire szedésével, vagyis azok 

megalkotásának feltételeibe zárkózva fordul el a valósággal történő interakciótól, így a 

szimbólumok már nem magukon kívül létesítenek kapcsolatot, inkább magukon kívülre 

kerülnek (a Valós alapjukra). 255  Lacan számára pedig minden jelölés pontosan 

ugyanennyit képes végrehajtani; utal arra a hardverimplementációra, melynek 

következtében elvégezhetővé vált. Legyenek azok Schreber esetében az idegei, melyek a 

lejegyzőrendszer számára megengedik a rögzítést, vagy Lacan esetében a betű, mely 

átlöki a jelölőt a sínpáron, és ami a jelölési aktusba már mindig kalkulált a jelölés 

kondíciójaként. A pszichoanalitikus komputáció azonban már nem szegmentálja a 

nyelvet minél kisebb egységekre annak érdekében, hogy azokat egymással kombinálva 

láncolatokat hozzon létre ad infinitum, mint inkább a betűnek a jelölésben kiiktathatatlan 

inzisztenciájára épít; egyszerre kiállva a hiány jelenlétéért és a jelölés hiányáért, ahogyan 

a Valós jelölhetetlensége felbukkan a Szimbolikusban. Ez viszont nem a Szimbolikusnak 

köszönhetően következik be, hanem a betű bonthatatlanságának imaginárius 

formalizálhatósága által,256 hogy az S/s algoritmus nem jelöl, nem jelölőkből áll, de a 

jelölést irányítja. Saussure algoritmusával felvértezve a pszichózisszemiotikai apparátus 

képessé válik saját műveleteinek kódolására egy zárt rendszerben, adott mennyiségű 

szimbólummal – csakúgy, mint Turing saját papírgépe.257 Lacan számára e szimbólumok 

pedig nem többek olyan betűknél, mint amelyek másokkal együttműködve modulálják a 

jelölést, miközben az Imaginárius (az S hullámmá tükrözése, törésvonallá hajlítása) és 

                                                             
255 Antoine MOOIJ, Psychose als Störung der Symbolisierungsfunktion = Psychosen: Eine Herausforderung 

für die Psychoanalyse, szerk. Peter Widmer – Michael Schmid, transcript, Bielefeld, 2007, 20. 
256 Vö. KRÄMER, Writing, Notational Iconicity, Calculus, 526, illetve Gespräch mit Sybille Krämer, 238. 
257 L. Alan TURING, On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem = The 

Essential Turing: Seminal Writings in Computing, Logic, Philosophy, Artificial Intelligence, and Artificial 

Life, szerk. B. Jack COPELAND, Oxford UP, Oxford, 2004, 60. 
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Imaginárius (kalkulus, √-1) között oszcillálnak, egy sajátos feszültséget enaktálva: a betű 

folytonosan elrejti ikonikus eredetét, hogy aztán a jelölés komputációjában, a Valósból a 

Szimbolikusba történő átmenet közben polifonikus kötőanyagként működni hagyja.  

A Kittler és Derrida által is lesajnált Imaginárius dimenzió, melyet alkalmatlannak 

véltek az írás operacionalizására, hiszen éppen a klasszikus íráselméletek hivatkoztak 

mindig a motiváltság tételére az ideogramma kapcsán, úgy tűnik, hogy a 

pszichoanalízisben mégiscsak a Krämer-féle operativitás szempontjából érvényesül: 

éppen az ikonicitás, az írásképiség (Schriftbildlichkeit) révén segítheti elő a Szimbolikus 

papírgépszerű működését. A kalkulusként felfogott Imaginárius tehát éppen nem olyan 

mozgásból táplálkozik, melyet általában hozzárendeltek, vagyis valamifajta abszolút 

motiváltságból, amely aztán referenciavesztésében motiválatlanná válna. Ahogyan Lacan 

meghatározza Freudnál az ideogrammát, az a betűnek a jelölőből nem kiiktatható olyan 

maradványa, mely ugyanakkor nem egy természetesnek tartott analógiából fakad (É 510). 

Éppen a fonografikus doktrínától, a hangjelöléstől a formalizáció révén megszabadított 

betű (kalkulus) nem kell, hogy beépüljön a Szimbolikus oppozíciókba, melynek 

fonológiai mintája valójában maga értelmezhető a betű epifenomenonjaként (pl. a + és - 

, /, : mellékjelek miatt).258 A Valósnak az Imaginárius általi formalizálása ugyanis olyan 

algoritmikus modulációt eredményez, amely nem tárol, fixál vagy vizuálissá tesz, hanem 

performatív a jelölésre nézve. Ahogyan a sorszámnévnek formalizáltságban meg kell 

előznie a tőszámnevet ahhoz, hogy egy olyan diskurzus posztulálódjon, melyből a 

szerialitás tapasztalata kibogozódik (SII 338), vagyis hogy a (mennyiségre vonatkozó) 

számok követhessék egymást, úgy a betű Imaginárius formalizációja már eleve szükséges 

ahhoz az extrapolációhoz (grafikus polifónia), melynek redukciója bekövetkezik a 

Szimbolikus 1:1-es kódolásában. Multidimenzionalitása, ambiguitása olyan polifónia, 

amely nem viselheti magán a jelölő maradványaként a linearizáltságot, már csak azért 

sem, mert e nézet szerint az előbbi az utóbbi feltétele, és nem fordítva. Az Imaginárius 

ennélfogva legfeljebb annyiban vizuális, annyiban „mutat”, amennyiben egy szintaxist, a 

jelölés struktúrájának működését teszi plauzibilissé, miközben nem reprezentálható 

modulációt visz véghez. 

Következésképp az, ahogyan a betű a jelölés nem jelölő dimenziójaként jelölőláncot 

produkál, ahogyan a pszichózisban a Valós (médium) kalkulálódik a Szimbolikusba 

                                                             
258 KRÄMER, Writing, Notational Iconicity, Calculus, 527.  
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(üzenet), olyan apparátust hoz létre, amelyről Neumann János is csak álmodhatott, amikor 

elkezdte építeni a MANIAC-ot. 259  Neumann olyan gépet tervezett, mely az adott 

problémát meghatározó numerikus információt (jelölő), illetve a kiszámított köztes 

eredményeket képes volt együtt tárolni azokkal a kódolt instrukciókkal (algoritmus), 

amelyek működtetik az apparátust;260 Julian Bigelow taxonómiáját használva: egyszerre 

komputál folyamatot és struktúrát. Azonban az, hogy a pszichoszemiotika valamennyi 

jelölési aktus komputációjában érvényesíti a visszanyúlást algoritmus és kód 

kondícióihoz, vagyis mindig a pszichózis stádiumához nyúl e feltételrendszereknek a 

jelölésbe iktatásakor, magában hordoz egy potenciális összeomlást is, mint a Párizs és 

Párizs között cirkuláló levél esetében.261 A MANIAC működése így legalább annyira 

digitális pszichózis, amennyire a pszichoszemiotikáé strukturális pszichózis. 

Lacan vécéajtós parabolájának konklúziója – mely a recepcióban valamifajta 

vicceskedő történetként értelmeződött, vélhetőleg a mérhetetlen értetlenség miatt az 

olyan megjegyzéseket tekintve, hogy a disszenzus a kislány és a kisfiú között állati, vagy 

hogy egy rövidlátó ember rossz vécéajtón nyit be – ezáltal a következő: a szexuális 

differencia helyett maga a törésvonal mint sín (Valós) választja el a kisfiút és a kislányt 

a nyilvános WC-ktől (Szimbolikus). A betű így nem egyszerűen oszcillál nyelv és beszéd 

között, hanem az Imaginárius révén a Szimbolikus és a Valós között épít ki egy áramkört: 

ikonicitása pont nem azt jelenti, hogy valamit felidéz, valamire természetesnek tartott 

referenciával bír, hanem hogy egyértelmű kódolást és polifón notációt egyidejűleg enged. 

Ami még jelölőnek tűnt a vonatablakból, a betű, miután átkel a sínen, fel- s lekúszik a 

fülkék közötti folyosón, mint egy kígyó, disszenzust szülve a kislány és a kisfiú között, 

mint az a bizonyos bibliai (« Car il va porter la Dissension, seulement animale » [É 501]), 

köszönhetően az S hullámainak, azzal kapcsolatban, hogy most akkor Hommes-ban vagy 

Dames-ban vannak. Nem a jelölés algoritmusa helyezi tehát az hommes-ot és a dames-ot 

jelöltekként a törésvonal alá, és így nem is kettőzi meg azok tárgyrelációit, hanem a 

szubjektumokat diszlokálja; a kislány és a kisfiú a szexuális differenciára (hogy melyik 

WC-ből vannak kizárva) figyel a néma s-ek jelölési aktusai helyett, amely az egyesszám-

                                                             
259 Vö. KITTLER, Die künstliche Intelligenz des Weltkriegs, 249. 
260 George DYSON, Turing’s Cathedral: The Origins of the Digital Universe, Vintage, New York (NY), 

2012, 125. 
261  Ennek megvilágító irodalmi példáját találjuk Umberto Eco A Foucault-ingájában, ahol a 

kereszteslovagok globális gyűlése azért nem valósult meg, mert a naptárreformról (a Julianusról a Gergely-

naptárra) szóló hír nem minden régiót ugyanabban az időben ért el. 
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többesszám differenciáját (a rövidlátó ember percepciója ellenére is) posztulálja. A betű 

inzisztenciája tehát, hogy úgy néz ki, mint egy kígyó az ajtó plakettjén, de amikor átkel a 

sínen és artikulálttá válik, akkor már úgy is hangzik, mint egy kígyó, a « glissement 

incessant du signifié sous le signifiant » (É 502) onomatpoietikus sz hangjai miatt, mielőtt 

inskripcióra kerülne sor az hommes és dames szavak végén. A jelölés feltétele (a néma s 

betű, mely felépíti Saussure S/s jelölővezérlő algoritmusát) és a jelölési aktus 

artikulációja (« glissement incessant du signifié sous le signifiant », hogy a jelölt 

szüntelen becsúszik a jelölő alá), jelölési algoritmus és jelölt trópus (amikor leíródik a 

jelölési folyamat, az az onomatopoeia miatt már maga jelölés), modulatív és diszkurzív 

tényezők egybeesnek a kígyó imagináriusában. Végülis, nem lehet véletlen, hogy Kittler 

azt mondta már Az ellopott levélről tartott szeminárium kapcsán is: Lacan volt az első 

gondolkodó, aki rájött, hogy a jelölő algoritmikus kontrollálásával a szubjektum 

diszpozíciója modulálható.262 

 

b) A pszichoanalízis mint kriptoanalízis 

 

i. zöldség vagy rébusz? kriptogram a pszichoanalízisben 

Freud kijelentése, miszerint a betű nem található meg a természetben, a modern 

médiatudomány kedvelt hivatkozásai közé tartozik, holott a pszichoanalízis atyjának van 

egy hasonló súlyú, ám némileg mellőzött lépése is, mellyel sikerült a szteganográfia 

lényegére tapintania. Ez pedig a botanikai álmának interpretációjához kötődik, melynél 

folytonosan lebegteti annak kérdését, hogy maga az álomfejtés végső soron nem csak 

zöldségek összehordása-e, kiegészítve azzal, hogy magának az álomnak az elemei is 

salátaszerű struktúrát mutatnak együttállásukban. Így viszont kétség férhet ahhoz is, hogy 

az általuk alkotott rébusz bármit jelentene, még ha annyi minden kinyerhető is belőle. A 

rejtjelezés dinamikája ehhez igencsak hasonló, hiszen eldönthetetlen, hogy egy 

kódláncolat vajon nem épp a figyelem elterelése érdekében került-e beírásra az üzenetbe, 

a random nyomok effajta követését pedig vélhetőleg csak Pynchon regényeiben 

koronázza siker. A pszichoanalízis előtt tehát, megelőzve az információelmélet korát, már 

Freud idejében az a kihívás állt, hogy a Goethezeit által értelemmé alakított zajt 

megőrizze a maga pozíciójában, a betű polifóniája révén.  

                                                             
262 Friedrich KITTLER, On the Take-off of Operators = Inscribing Science, 74. 
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Amennyiben Kittler lejegyzőrendszer-felosztásától indulunk, annak alapján Freud 

már nem része annak a romantikus kornak, mely a zajt csak szimulálta az író és olvasó 

nevű fikcionális tényezők interakciójában. 263  Hogy a betű nem található meg a 

természetben, azért is lehetett korszakos megfigyelés, legalábbis az 1800-as 

lejegyzőrendszer végének bejelentése szempontjából, mert így Serpentina sziszegése 

Anselmusnak E. T. A. Hoffmann Az arany virágcserépjében, aki ennek köszönhetően a 

természet őserejét tapasztalja meg, Olympia sóhajai, melyek a gépbe zárt poézis ihletével 

ruházzák fel Nathanelt az A homokemberben, vagy a madárcsicsergés értelemmé 

alakítása Johann Wolfgang von Goethe A vándor éji dala című versében,264 egytől egyig 

hallucinációkként lepleződnek le a pszichoanalízis felől. Nemcsak az nem esetleges lépés, 

hogy Kittler Freuddal nyitotta meg az 1900-as lejegyzőrendszert úgy, hogy 

felsorakoztatta mellé az új, analóg médiumokat, hanem hogy Freudot állítja be az első 

olyan gondolkodónak, aki nem ringatta saját magát illúziókba, ám – az 1800-as évek 

kifordított logikája alapján – e realitásérzékéért mégsem zárták elmegyógyintézetbe,265 

sőt ő maga válhatott orvossá. Ez kivételes jelentőségű mediális fordulatot implikál, mivel 

Kittler színterén egybevág azzal a médiumtörténeti pillanattal, amikor a gramofon a valós 

idő manipulálásán túl266 rögzíteni tudta azokat a frekvenciasávokat is, melyeken a zaj 

egyenletesen oszlott el. Ezért is tarthattak igényt (fikciós) monopóliumra Hoffmann 

borzongatásai csupán addig, amíg meg nem jelent a szellemfotográfia;267 ahogyan maga 

az apparátus (Valós) tört be a produktumba (Szimbolikus) – vagyis a lemezen 

eredményezett egyfajta aurát a képben –, az már kizárólag a gépen belül generálódott, de 

azon kívül lecsapódott zajnak köszönhető: „A holtak birodalma éppen akkora, mint egy 

                                                             
263 UŐ., Gramofon, film, írógép, 79. Hiszen „[a] könyvek a tárolhatatlan adatfolyamok pótlékaiként tettek 

szert hatalomra és dicsőségre” (Uo., 84.). 
264 L. a II. 3. b) i. alfejezetet. 
265 Vö. UŐ., Jel és zaj távolsága, 470f. A Kittler által hivatkozott XIX. századi Bird doktorhoz intézett 

levele N. N.-nek („Der Magnetismus den Sie bei mir in Anwendung bringen verrückt mir durchaus die 

Sinnen, so dass ich nach Ihrem Gutfinden toll werde und sanft, klug und unklug vergessend und mich 

erinnernd: mit einem Wort dass ich dadurch ganz meines bessern Selbstes beraubt werde.”) és az arra 

reflektáló anamnézis („Was ich unter einen Wahnsinnigen verstehe, habe ich oft gesagt – es ist der primair 

Hirnkranke, wo das Hirn unter arterieller praevalens primair angegriffen ist und ich kann versichern, dass, 

so bündig der obige Brief auch ist, der Schreiber desselben doch durchaus ein Wahnsinniger war.”) ebből 

a szempontból szimptomatikusak. Friedrich BIRD, Notizen aus dem Gebiete der psychischen Heilkunde, n. 

p.,A: Kittler, K13M1 @ Marbach DLA. 
266 Friedrich KITTLER, Real Time Analysis, Time Axis Manipulation = Draculas Vermächtnis, 187. 
267 Vö. UŐ., Optikai médiumok, Magyar Műhely – Ráció, Bp., 2005, 115–7. 
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kultúra tároló- és adólehetőségei.” 268  Ezt már nem lehetett az irodalom technikai 

standardjaival előállítani, mert még a rosszhiszemű olvasás is mindössze jelek 

értelmezésének kérdése felől dönt egyoldalúan, nem pedig a technológiai apparátus 

manipulációját hajtja végre az üzenetben megjelenő visszaélésként.269  

A nonszensz, az értelem nélküli inskripció így Freudnak az álomfejtés módszertanát 

érintő megfontolásánál nyerte el első ízben létjogát: a pszichoanalízis jel és zaj forrásai 

között nem tett különbséget – a matematikai idealizációval270 ellentétben mindkettőt a 

rébusznak utalta ki. Valahányszor Freud egy értelemnélküli összetétellel találkozott, 

feltételezte, hogy az álommunka azt úgy állította elő, mintha egy dolog és nem pusztán 

diszkurzív elem lenne. 271  Ferenczi Sándor kifejezésével élve: Freud olyan 

kriptoszimbólumokkal dolgozott, 272  melyek egyesítették magukban a szimptómák 

megjelenésének szemiológián kívüli materialitás, leginkább testi horizontját (pl. tikkelés) 

és a lehetséges értelmezési utakat is. Ezek pedig úgy válhatnak kriptogrammokká, hogy 

Freud pontosan az olyan értelmetlen elemekből, mint a „norekdális” (Nóra és Ekdál ibseni 

hősök) és a „Maistollmütz” (’~férfifaló’ a kukorica, a bolond és a sipka szavakból)273 

csomagolja ki az interpretáció során az álommunka által kompresszált elemeket. Ez 

utóbbira pedig Freud az Álomfejtés azon passzusaiban figyelt fel, melyeknél az 

álomgondolat helyett az álomtartalomhoz képest nevezte inherensnek a logikai 

műveleteket. Ezek az operációk egyrészt felépítik az álmot, másrészt annak 

értelmezésében is részt vesznek: mint már az előző fejezetben említettem, ezek az 

összehasonlítás, ellentételezés, felsorolás, kicserélés. 274  Hogy e transzformációkat az 

álom anyagához társította, azzal Freud mind a referenciális kapcsolatok lehetőségét, mind 

pedig az egyszerű megfeleltetéseket (álomgondolat és álomtartalom elemei között) 

berekesztette. Az álom elemeit így egy olyan szimbolikus mátrix gyújtópontjaivá avatta, 

melyben minden szimbólum tisztában van saját magával, de minden e hálózaton kívül 

                                                             
268 UŐ., Gramofon, film, írógép, 88. Ez egyben az a pillanat is, amikor a holtak beszéde megszűnt jelek 

szemiotikai disszeminációja lenni: l. John Durham PETERS, Speaking into the Air: A history of the Idea of 

Communication, University of Chicago Press, Chicago (IL), 2000, 149. 
269 Vö. Arndt NIEBISCH, Visszaélés a hadi felszereléssel, avagy tetten ért médiumok, Partitúra, 2014/1, 21.  
270 KITTLER, Jel és zaj távolsága, 459. 
271 FREUD, Álomfejtés, 212. 
272 Sigmund Freud és Ferenczi Sándor: Levelezés, Thalassa Alapítvány – Pólya Kiadó, Bp., 2000–2005, 

334Fer. A továbbiakban is a következőképpen jelölöm a leveleket: számF, ha Freud a feladó, és számFer, 

ha Ferenczi. 
273 FREUD, Álomfejtés, 212. 
274 Uo. 223. 



124 
 
 

 

eső elem tudattalanként hat számára; nem koszimbolikus, hanem intraszimbolikus 

horizontot alkotva.275 Az álomfejtés által produkált interpretáció pedig éppen erre, és nem 

valamifajta álom és valóság között fennálló konvergenciára hivatkozva mutathatja fel 

pertinenciáját az álomgondolatok azonosításában, miközben az álomtartalmat vizsgálja. 

Először is, mivel maga az álommunka is torzít az álomgondolatok álomtartalmakká 

gyúrásában (kompresszálás), ezért az álomfejtés (extraktálás) mint e művelet inverze 

szintén megengedhet magának ennyit, 276  vagyishogy „rövidzárlatok” 277  mentén 

működhessen. Másodszor, mivel a torzítás során megváltozott intenzitásokkal találkozik, 

tehát egy álomtartalom jelentékenyebbnek tűnik, mint annak álomgondolati forrása, ez 

feljogosítja az álomfejtést, hogy mindösszesen a relációkat érvényesítse helyesen az 

egyes elemek között, azok típusával viszont már nem szükséges törődnie; a 

túldetermináció (egyetlen elemnek a többi által történő többszörös meghatározottsága) 

úgyis elvégzi a dolgát. 278  Harmadszor, ahogyan az álom nem képes a választás 

lehetőségét (a vagy-vagy struktúrát) színre vinni, 279  úgy Freud maga sem kínál 

alternatívákat, hanem elvágólagos láncokat vezet végig, melyeket a végén fűz csak össze 

– gyakran épp felesleges, hulladék láncokat használva kötőanyagként. Vagyis maguk az 

álomgondolat elemei – mint amelyek tisztán viszonyszerűek és ennek köszönhetően 

operatívak – azok, melyekkel Freud összeállítja egy-egy álom megfejtését. A műveletekre 

koncentrálással pedig az álomfejtés legalább annyira processzurális és operatív 

desifrírozást kíván meg, mint az Enigma kódfejtő gép, mely minden egyes betű után lép 

egyet a kódolásban. 

Az álom által nyújtott belátások tehát Freudot kivezetik a romantikus szemiotikából, 

mivel az álom narrációját nem reprezentációként kezeli, s még csak nem is fixálható 

jelölő–jelölt viszonyokként feltételezi, hanem folytonos torzítások és sűrítések 

eredményének tekinti az így létrehozott patchworköt (a rébuszt), melyet a betű modulál; 

a hermeneutikai kolosszusnak nekifeszülve a pszichoanalízis alkalmazkodik az álomnak 

ahhoz a törekvéséhez, hogy az ne legyen érthető, 280  vagyis megőrzi a rébuszokat 

                                                             
275  Nicolas ABRAHAM – Maria TÖRÖK, The Wolf Man’s Magic Word: A Cryptonymy, University of 

Minnesota Press, Minneapolis (MN), 1986, 80. 
276 FREUD, Álomfejtés, 358f. 
277 Uo., 201. 
278 Ua., illetve Uo., 220. 
279 Uo., 225. 
280 Uo., 241. 
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hieroglifikus állapotukban azok kibontása során is.281 Kittler felől olvasva ez lényegében 

azon a stochasztikus szemléleten alapulhat, hogy az információmaximum és a 

zajmaximum állapotai nehezen elkülöníthetők.282 Ennek tudható be, hogy információ és 

zaj kölcsönösen imitálhatják egymást, vagyis mivel statisztikailag a szignál ugyanúgy 

viselkedik, mint a zaj („a jelek lehetőség szerint a zavarok mimikrijét űzik” 283 ), 

valahányszor egyenletesen oszlik el a frekvenciasávon, ezért a zaj már mindig belejátszik 

a szignálba, utóbbinak az anyagtól való elválaszthatatlansága miatt – ahogy nincs jelentés 

fizikai hordozó nélkül, úgy nincs értelem, mely ne az értelmetlenségből származna. A zaj 

így az információnak lényegében a materiális alapját szolgáltatja, ezért képes azt 

manipulálni és szimulálni: amennyiben az átvitel során zaj bukkan fel a csatornában, a jel 

a zaj négyzetközepével arányosan mozdul el, így valamennyi frekvenciatartomány – a 

csatorna minden sávjára kiterjedő zajeloszlásból kifolyólag, ami, még egyszer, az 

egyáltalában vett információeloszlás modelljét adja – rendelkezik ilyen stochasztikus 

„hellyel”, míg a csatorna egy pontján rögzített zajforrás esetén olyan térgörbületet 

eredményez, mely minden pontot meghatározottan rögzített módon tol el.284 Vagyis a 

szignál nemcsak statisztikailag imitálja a zajt, hanem lényegében neki köszönhető 

mindenfajta polifónia; a rébuszból kibontott láncokban a túldetermináció aktivizálódását 

éppen a betűnek a Valósból származó aszemantikus anyaga teszi lehetővé. Ez pedig 

egészen addig vihető, hogy az álommunka végén pontosan ugyanúgy válnak 

beazonosíthatatlanná az egyes tényezők prioritásai, ahogyan a tömörítése során 

                                                             
281  Kulcsár Szabó Ernő azonban éppen az ilyesfajta megközelítéssel szemben lép fel, a filológiai 

hermeneutikai eljárásmódjával igazolva az előzetes megértés kiiktathatatlanságát még az enigmák esetében 

is, melyek éppen a címzettség sajátos esetét megtörténtté téve állíthatók a „valamiként értés” szolgálatába. 

Vö. KULCSÁR SZABÓ Ernő, A látható nyelv elkülönbözése: hermeneutika és filológia = UŐ., Szöveg – 

medialitás – filológia: Költészettörténet és kulturalitás a modernségben, Akadémiai, Bp., 2004, 96, illetve 

UŐ., A hermeneutikai kolosszus és a mediális megkülönböztetés: Avagy szövegtudomány-e (még) a 

filológia? = UŐ., Megkülönböztetések: Médium és jelentés az irodalmi modernségben, Akadémiai, Bp., 

2010, 48f. Bár meggyőző módon vezeti vissza az írást a nyelvbe, és ahogyan ő elismeri – igaz, némi negatív 

felhanggal –, hogy Lacan hermeneutikai pozicionálása még részlegesen is lehetetlennek tűnik, én ugyanígy 

kardoskodnék amellett, hogy Freud álomfejtése éppen az interpretáció hermeneutikai maximáitól történő 

eltávolodásnak köszönhetően lehetett képes a rébusz autonómiájára építeni eljárásmódjának feltételeit; 

olyan dekódolást valósítva meg, amely eltávolította a pszichoanalízist a modernség nyelvfelfogásától, és 

inkább a csak írott (formális) nyelv informatikai diadalmenetét anticipálta. A kicsomagolás hermeneutikai 

diskurzusában is jelen van ugyanakkor az önfeltárulásnak vagy az önkibomlásnak a dinamizmusa, mely az 

értelmezés révén úgy történik meg, hogy az a fakticitás létjellegéhez tartozzon. Vagyis a jelenvalólét 

diszpozíciójától nem független, nem valamifajta tiszta tudás applikálását tartja a valódi kicsomagoló 

olvasatnak, hanem éppen azt, amelyikben bármifajta elrejtettség a megértés mint valamiként értés révén 

valósulhat meg (vö. FEHÉR M. István, Szóbeliség, írásbeliség, hermeneutika, Világosság 2008/6, 36.).  
282 KITTLER, Jel és zaj távolsága, 458. 
283 Uo., 459. 
284 Claude E. SHANNON, Communication in the Presence of Noise, Proceedings of the IEEE, 1998/2, 449. 
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elbizonytalanodik az, hogy hol, mely frekvenciatartományban keressük magát az 

információt, illetve az adott egységet szignálként vagy zajként azonosítsuk-e inkább.285 

Márpedig a tömörítés jellemző tulajdonsága, hogy válogatás nélkül szintetizál, vagyis 

egyidejűleg tesz jelenlévővé valamennyi attribútumot. A rébuszt egy ilyen megközelítés 

alapján ezért úgy kell elgondolni, mint az MP3 minden szinten kompresszált formátumát: 

mind a bitrate-et (128, 192 vagy 320 Kb/s), mind pedig a grafikus megjelenését érinti a 

tömörítés, hiszen rövidítésről van szó (MPEG-2 Audio Layer III). Ugyanígy, a rébuszba 

foglalt elemek „teljességükből” veszítenek, a köztük lévő kapcsolatok minimalizálódnak, 

a szókép, ahogyan egyáltalában a rébusz megjelenik, gyakran kontaminációs rövidítés 

(pl. norekdális). A format studies művelői jól ismerik azt a jelenséget, hogy e sajátos 

protokollnak köszönhetően a tömörített formátumok nagyon kitartóak, intenzíven 

inzisztálnak, vagyis még akkor is nehezen lehet új technológiákra váltani, amikor új 

formátumok kedvezőbb feltételeket kínálnak (pl. mp3 és flac esetében).286 Márpedig a 

pszichoanalízis kiválóan modellezheti ezt a tételt, ha elfogadjuk Jonathan Sterne 

kijelentését, miszerint sokkal inkább “compression culture”-ről, semmint “convergence 

culture”-ről287 beszélhetünk a modernségtől kezdve egy olyan kultúrában, amely szíve 

szerint kizár minden nemkívánatos tényezőt, azokat zajként transzponálva,288 miközben 

pont ennek következtében válik inzisztensebbé patologikus hatásuk (pl. az elfojtott 

visszatérésében). A pszichoanalízis inherens technomaterializmusa így nem véletlen, 

hogy csak már egy olyan mediális állapotban válhatott feltárhatóvá az értelmezési 

                                                             
285 Uo., 451. Erhard Schüttpelz Shannon-olvasatában a kommunikációs folyamat fenntartásában szintén 

nem a zaj meghaladására látunk törekvést, hiszen – mint arról később szó lesz – a zaj adja az üzenet 

randomitását is, hanem az üzenetnek a zajjal/zajon keresztül történő célbajuttatását vizsgálja: Erhard 

SCHÜTTPELZ, Eine Umschrift der Störung: Shannons Flußdiagramm der Kommunikation in ihrem 

kybernetischen Empfang = Transkribieren: Medien/Lektüre, szerk. Ludwig JÄGER – Georg STANITZEK, 

Fink, München, 2002, 262f. 
286 Vö. Jonathan STERNE, Mp3: The Meaning of a Format, Duke UP, Durham (NC), 2012, 228. 
287 Utalás Henry Jenkins könyvének címére, mely munkában, hiába jelent meg már az ezredforduló után, 

Jenkins ugyanazt a remedializációs és imitációs modellt használja a médiumok kapcsolatainak 

magyarázatára, melynek fogyatkozásait már e rész bevezetőjében Bolterék kapcsán kritika alá vettem. 
288 A kompresszió ma leginkább gazdasági kontextuban érvényes, például a Netflix legutóbbi terjeszkedése 

Kelet- és Közép-Európa országaiba új megoldásokat tett szükségessé. A szerényebb sávszélességet 

lehetővé tevő hálózatokon keresztül is biztosítania kell ugyanis a HD képminőséget és az 5.1-es hangzást 

a streamelés során. A századelőn azonban a compression culture sokkal szélesebb horizontban 

értelmezhető, ha megnézzük Freud kultúrameghatározását: „a »kultúra« szó a teljesítményeknek és 

berendezkedéseknek azt az egész summáját jelöli, amelyben eltávolodik életünk állati őseinkétől, és amely 

két célt szolgál: az ember természettel szembeni védelmét és az emberek egymás közti kapcsolatának 

szabályozását.” (Sigmund FREUD, Rossz közérzet a kultúrában, Kossuth, Bp., 1992, 37.) Ennek 

működéséhez ugyanis szükségesek a restrikciók és szűrések, ami a tömörítéssel (és filterezéssel) életre 

hívott egy olyan irányzatot (a pszichoanalízist), amely éppen a kicsomagolásban lett érdekelt. 
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praxisban, amikor a percepció önkorrigáló mechanizmusai által kipótolhatatlan üres 

helyekre iktatott kontinuitás szimulációjának a technikáira történtek reflexiók, például az 

ismétlésen alapuló vizuálisan vagy akusztikailag monoton hatásoknak egy random, de 

frekvenciájában az eredetiekhez hasonló elemekből felépülő halmaz általi imitációja 

során.289 

Amennyiben pedig ennek a fejezetnek az egyik meghatározó kérdése az, hogyan 

láncolódott Lacanon keresztül Freud Shannonhoz, illetve állításom szerint a 

pszichoanalízis kicsomagolás fogalma eltér a hermeneutikaitól (l. 281. jegyzet), és 

szigorúan a technológiai átvitel minél semlegesebb és veszteségmentesebb módját 

imitálja az álomfejtés, a rébusznak mint kriptogramnak az önfeltöréseként beállítva magát 

– mint azt a trimetilaminnal a következő alfejezetben demonstrálom –, úgy érdemes a 

titkosított kommunikációról szóló shannoni elmélet alapjait tisztázni. A kriptográfia 

lényegében a megvalósítható transzformációk halmazán nyugszik: általuk átvitel történik 

a lehetséges üzenetek teréből a lehetséges kriptogramok mezejére. 290  Minden 

transzformáció egy adott kulccsal működik, és kölcsönösen egyértelműnek kell lennie. 

Továbbá, azon kívül, hogy minden üzenet rendelkezik valószínűségértékkel, már eleve 

adottnak kell lennie egy olyan valószínűségértéknek, amelyet magához a kulcshoz 

rendelünk hozzá – ez annak az esélye, hogy azt a bizonyos kulcsot választjuk. A kulcsok 

és üzenetek valószínűségei tulajdonképpen a desifrírozó a priori elemeinek halmazát 

alkotják. A rendszer használatához ki kell választani egy kulcsot, és továbbítani kell a 

vevőnek, ez a választás pedig meghatározza az adott transzformációt a lehetséges 

halmazban. Ezt követően kell egy üzenetet kiválasztani, és a kulcshoz tartozó 

átalakítással az üzenetre vonatkoztatni annak a kriptogramnak az elkészítéséhez, amelyet 

aztán továbbítanak. Amennyiben ezt az ellenség elfogja, akkor ők az üzeneteknek nem az 

a priori faktorával (valószínűség), hanem az a posteriori lehetőségeivel dolgoznak, tehát 

mindazon üzenetekkel és kulcsokkal, amelyekből a kriptogram kinyerhető.291 A mintát 

erre a szintén kriptográfiához kapcsolható – és Kittler saját elméleti érdeklődése számára 

is jelentőséget hordozó – prímszámok adják, „amelyek katonai-ipari titkos üzenetek 

                                                             
289 Mark GRIMSHAW, Sound and Player Immersion in Digital Games = The Oxford Handbook of Sound 

Studies, szerk. Trevor PINCH – Karin BIJSTERVELD, Oxford UP, Oxford, 2012, 254. Ennek a digitális 

jelmanipulációnak az előfutárai Kittlernél a pszichofizika kísérletei, melyekről a későbbiekben még lesz 

szó. 
290  Claude E. SHANNON, Communication Theory of Secrecy Systems, Bell System Technical Journal, 

1949/4, 657. 
291 Vö. Uo., 658. 
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rejtjelezéseként az őket még fel nem derítő ellenségnek szükségszerűen zajnak tűnnek. 

[… A] természeti törvényeket kódrendszerekkel, az elérhető evidenciákat elcsípett 

üzenetekkel, a fizikai állandókat érvényes napi kulcsokkal, azaz az egészében vett 

természettudományt rejtjelek elemzésével helyettesíthetjük.”292  

Azt, hogy a prímszámok sora nem lehet véges, már Eukleidész is megállapította, az 

Euler által felírt ζ-függvény pedig bizonyította, hogy azok reciprokjainak összege 

divergens sort alkot, továbbá, hogy a természetes számok között a prímszámok 

viszonylag sűrűn fordulnak elő. Euler függvényét a Riemann-sejtés a természetes számok 

halmazáról kiterjesztette a komplex számokéra azzal, hogy bármely nem valós gyökének 

valós része ½, 293  lényegében azt megállapítva, hogy a prímszámok sűrűségének 

csökkenése vagy növekedése teljesen véletlenszerű.294A titkosítási rendszerben hasonló 

kiterjesztések mennek végbe, a prímek ezért lehetnek fontosak; a rejtjeles kommunikáció 

lényegében transzformációk adott halmaza által elemek adott halmazának átvitele egy 

másikba. Két rendszerből (R, ami az üzenetet kódolja, S, ami a kriptogramot, és 

jelölésüknek semmi köze nincs a Valós és a Szimbolikus lacani rövidítéseihez) elő lehet 

állítani egy harmadikat a produkciós művelet segítségével, és ebben az esetben az egész 

működik titkosítási rendszerként. Ekkor a lehetséges transzformációk summájával 

rendelkezik a rendszer. Az R és S rendszereket pedig hasonlónak nevezzük abban az 

esetben, ha van egy fix A transzformáció (amelynek inverze is igaz); ekkor a két rendszer 

kriptoanalitikusan egyezik, vagyis az általuk létrehozott kriptogramok között egyértelmű 

hozzárendeléseket lehet tenni, így ugyanazon a posteriori esélyekhez jutunk.295 Ehhez 

viszont szükséges, hogy a prímszámok számossága végtelen legyen a komplex számok 

halmazán is, ezt pedig egyrészt a Cantor-féle kontinuum-hipotézis biztosíthatja,296 mely 

kimondja, hogy a valós számok halmaza a legkisebb végtelen, amelynek a nagysága 

nagyobb mint az egész számoké, és köztük nincs más ilyen halmaz, vagyis a valós számok 

minden végtelen részhalmaza vagy a valós számok, vagy a természetes számok 

                                                             
292 KITTLER, Jel és zaj távolsága, 460. 
293 FREUD Róbert – GYARMATI Edit, Számelmélet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2006, 257. 
294 Georg Friedrich Bernhard RIEMANN, Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse, 

Monatsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1859, 114. Modernebb 

megfogalmazásban úgy is mondhatjuk, nem rendelhető szabályok alá; ilyen formában azonban minden 

rendes szellemtudós felvetné azt a matematikai heretizmushoz tartozó kérdést, hogy miért is ne lehetne a 

szabálytalanság maga a szabály. 
295 SHANNON, Communication Theory of Secrecy Systems, 659. 
296  Most jótékonyan tekintsünk el a Zermelo–Fraenkel-rendszer alapján e példával kapcsolatban 

támasztható kifogásoktól. 
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halmazával azonos számosságú. Másrészt a végezhető műveletek mind a komplex, mind 

a valós számok halmazán megegyeznek, mivel a számhalmazok, hozzávéve azok 

alapműveleteit, egymással izomorf testet alkotnak; a Gauss-féle számsík ekvivalens az 

R2 eukleidészivel. A pszichoanalízis technomediális alapjai a parapraxisok vizsgálatához 

ebben a kriptografikus matematikai logikában gyökereznek. Ha a beszéd szimptómáiban 

(pl. elszólások, roncsolt szintaktika, stb.) értelem és értelmetlenség, jelentés és fizikai 

gesztusok ugyanúgy egymásba érnek, ahogy Freud álomfejtésében a rébusz olyan 

kompresszált kriptogramként funkcionál, melyből az álom maga kibontható, akkor ez az 

akkumulálódó feszültség azzá az információelméleten belüli jel/zaj 

elkülöníthetetlenségévé válik (már Freudnál is), melyet Lacan kibernetikai 

tudattalanjának alapjává tesz.297 Állításom, hogy ha Freud nem véletlenül használja a 

kriptogramma és a titkosírás kifejezéseket a rébusz kapcsán, akkor már nála is adott egy 

fizikai rendszer vagy legalábbis annak matematikai modellje az álomfejtés 

(kódoló/dekódoló, gyakorlatilag: átíró) műveleteiben, amely a szimbólumok hálózatával 

a valószínűségek halmaza által modulálva stochasztikus folyamatokat eredményez. Az 

üzenetek küldése és fogadása, a rébusz megképződése és desifrírozása stochasztikus és 

nem determinisztikus processzusokként ezért a nyelv szabályait is csak egy valószínűségi 

tényezővé avatják.298  

A botanikai álom interpretációs modellje pedig pontosan a fentebb írtakhoz igazodik. 

Először is Freud a napok hordalékaként (Tagesreste) nevez meg egy kirakatban látott 

monográfiát a ciklámenfélékről, illetve egy Königstein professzorral megszakított 

beszélgetést a kokainról.299 Itt nem az a fontos, hogy valami megélt tapasztalat tér vissza 

az álomban, hanem hogy a megszakítottság, a befejezetlenség, a hiány műveleteket 

indukál. A megszakítottság, mint a Signorelli szó esetében, ahol Freud nem akart egy 

vadidegennel a törökök szexuális életéről beszélgetni, 300  egyrészt mindig elemekre 

bontást eredményez. 301  Az álomból Freud így két dolgot emel ki: a botanikát és a 

monográfiát. Másrészt összekapcsolást is okoz, hiszen eszébe jut egy másik professzorral 

(Gärtnerrel [’kertész’]) folytatott beszélgetés két nőről: az egyiket a neve alapján (Flóra), 

                                                             
297 L. az I. 2. b) fejezetben 
298 Vö. John JOHNSTON, The Allure of Machinic Life: Cybernetics, Artificial Life, and the New AI, MIT 

Press, Cambridge (MA), 2008, 84. 
299 FREUD, Álomfejtés, 202. 
300 UŐ., A mindennapi élet pszichopatológiája, 22. Az esetet rövidesen tárgyalom részletesebben is. 
301 Uo., 23. 
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a másikat pedig egy virágvásárlás kapcsán (L.-né) hozza be. Erről beugrik neki, hogy 

felesége kedvenc virága a ciklámen, és hogy az övé az articsóka, ami elvezeti 

Olaszországhoz, gyermekkori kedves olvasmányélményeihez és a monográfiához 

kapcsolható egyoldalú tanulmányaihoz.302 A mozgások itt a következőképpen néznek ki: 

az álom két kiemelt alkotórésze (botanika és monográfia) visszavezetnek minket ahhoz a 

két napközbeni élményhez, amelyek miatt egyáltalán kiemelkedhettek. Ugyanakkor a két 

álomtartalmi elem egymás felé is mutat átmenetet az asszociációs láncok révén, és 

különösen érdekes, hogy a kötést éppen a láncnak egy olyan (hulladék) része valósítja 

meg (az articsóka), mely teljesen impertinens az álomhoz képest, mégsem maradhat ki 

magából az álomfejtésből, hiszen akkor a dekódoló algoritmus csődöt mondana (nem érne 

össze a két elem).303 Vagyis az aluldeterminált részek lehetnek determinánsok, a zöldség 

eredményezhet értelmet, hiszen az articsóka összeköti a botanikát és a monográfiát azzal, 

hogy Olaszországon és a gyermekkori olvasmányokon keresztül Freud gimnáziumi és 

egyetemi (laboratóriumi) élményeire mutat, tehát a tudományra, melyet elsősorban a 

monográfia jelenít meg. A külön-külön végigelemzett láncok pontosan egy jelentéktelen 

részen keresztül kötődnek össze. Az eredeti álomgondolathoz képest ilyen csúszások, 

torzítások teremtik meg azokat a csomópontokat, melyek mintegy kiemelkednek az 

álomból, vagyis amelyeknél a rekonstruált álomgondolati és álomtartalmi elemek több 

helyen érintkeznek. Ezt a túldetermináltságot így a legcélravezetőbben talán akkor 

közelítjük meg, ha gráfszerűen gondoljuk el: 

 

 

                                                             
302 UŐ., Álomfejtés, 203. 
303 Vö. Ua.  



131 
 
 

 

 

5. ábra: a freudi túldetermináció 

 

Az ma már nyilvánvaló, hogy Freud Álomfejtése nem elsősorban azzal a céllal 

íródott, hogy kifejezetten az álmok elemzéséhez nyújtson segítséget, mint inkább a 

tudattalan működési mechanizmusainak plauzibilissé tételével kívánta igazolni 

egyáltalában a tudattalan létét. Az álmok vizsgálata Az álomtan metapszichológiai 

kiegészítése tanulmányban kerül csak igazán célkeresztbe, az Álomfejtés – számtalan 

álompéldája ellenére – elsősorban mégiscsak az álomfejtés módszertanát közelíti a 

tudattalan megnyilvánulásaira vonatkozó interpretációs lehetőségekhez, amivel 

végeredményben egy általános szemiotikát állít fel. Ahogy már az előző fejezetben volt 

szó róla, Freud jelelmélete egyrészt abban tér el Saussure-étől, hogy a jelölők 

(~álomtartalom) és a jelöltek (~álomgondolat) felcserélhetők, úgyanúgy, mint azt láttuk 

a szám és a számjegy esetében. Másrészt abban is különbség mutatkozik, hogy nem 

egyetlen álomgondolat tartozik egy álomtartalomhoz, ezzel pedig Freud szemiotikája 

megszegi az ilyen típusú plurális jelölő és jelölt hozzárendelés tilalmát, melyet Saussure 

vezetett be az egy hangképhez tartozó több íráskép kapcsán. 304  Viszont ha az 

álomgondolatok és álomtartalmak közötti többrétegű relációkat létrehozó túldetermináció 

munkáját kizárólag interpretációs pluralizmusként értjük, és pusztán retorikai fogásnak 

gondoljuk azt, hogy Freud az álom képírását titkosírásnak nevezte, akkor mindössze 

                                                             
304 Vö. DE SAUSSURE, Bevezetés az általános nyelvészetbe, 57.  
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derivatív viszonygenerátorként működne az álomfejtés, nem valós átírásként.305 Holott 

Freud hangsúlyozza, hogy az álomfejtés pertinenciája az álommunkához képesti inverz 

chiazmusában rejlik, így pedig interpretációs műveleteinek is az álomgondolatnak az 

álomtartalommá kompresszálódása során közreműködő, kriptografikus logikát követő 

operációkkal kell konvergálnia. Ezért javasoltam ebben az alfejezetben a kriptográfia 

modelljét a rébusz kialalkulási folyamatát (titkosító kódolás) és az annak inverzét 

végrehajtó álomfejtés (desifrírozás) interakciójára, hiszen csak ezen az alapon lehetséges 

tételezni egy olyan interpretációs folyamatot, melyben a hulladék, az irreleváns, a 

jelölésbe nem illő (vagyis a zaj) nem kerül kiszűrésre vagy másodlagos pozícióba az aktus 

során, hanem abból történik meg a szignál extraktálása.306 Az így értett viszonyok és 

műveletek viszont szétfeszítik a szemiotikai keretet, és egy olyan gráfszerű alapozást 

követelnek maguknak, ahol az álomtartalmi elemek rendelkeznek egy minimális 

belfokkal (az álomtartalom elemére több álomgondolati elem is vonatkozik), az 

álomgondolatok pedig külfokkal (tehát egy álomgondolati elem több álomtartalmi elemet 

határoz meg). Ehhez pedig a mesterkulcsot a grafizmust a végletekig vivő Irma-álom 

szolgáltatja. 

 

 

 

                                                             
305 Vö. Ludwig JÄGER, Transkriptivität: Zur medialen Logik der kulturellen Semantik = Transkribieren, 35. 

A Derridára hivatkozva Jäger felé artikulált kritika, miszerint valamifajta genetikus viszonyt mégiscsak 

implikál minden átírás, mely konstans változásban van az aktus ismétlésességének elidegenítő és 

elkülönböződő hatásai miatt (Rolf KAILUWEIT, »Ecriture« versus »Transkription« = Franko-Media: 

Aufriss einer französischen Sprach- und Medienwissenschaft, szerk. UŐ. – Stefan PFÄNDER, BWV, Berlin, 

2009, 34f.) esetünkben azért irreleváns, mert Freud nem tett különbséget saját és mások álmainak 

interpretációs metodikájában – bár Derrida Freud-interpretációiban kétségtelenül van jelentősége Freud 

önanalízisének (l. a II.3. a) ii. alfejezetet). 
306 Vö. “In the process of transmitting the signal, it is unfortunately characteristic that certain things not 

intended by the information source are added to the signal. These unwanted additions may be distortions 

of sound (in telephony, for example), or static (in radio), or distortions in the shape or shading of a picture 

(television), or errors in transmission (telegraphy or facsimile). All these changes in the signal may be called 

noise. The questions to be studied in a communication system have to do with the amount of information, 

the capacity of the communication channel, the coding process that may be used to change a message into 

a signal and the effects of noise.” Warren WEAVER, The Mathematics of Communication = Basic Readings 

in Communication Theory, szerk. C. David MORTENSEN, Harper & Row, New York (NY), 1973, 30f. [„A 

jelátvitelre sajnos jellemző, hogy olyan elemek is rácsatlakoznak a jelre, melyekkel az információforrás 

[eredetileg] nem számolt. E nem kívánt adalék lehet hangtorzulás (telefonban, például) vagy recsegés (a 

rádiónál), esetleg a kép méretével vagy színével probléma (a televíziónál), vagy az átvitel megakadása 

(telegráfnál vagy hasonló eszköznél). Minden effajta változás a jelben zajnak nevezhető. Egy 

kommunikációs rendszerben ezért a következő témákat szükséges tanulmányozni: az 

információmennyiség, a kommunikációs csatorna teljesítménye, a kódolási folyamat – amelynek révén az 

üzenet jellé alakítható – és a zaj hatásai.”]  
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ii. a trimetilamin enigmája 

Bár jelen dolgozat nem kimondottan a pszichoanalízis intézményességére koncentrál, az 

Irma-álom értelmezéséből ezt a szálat bajosan lehetne kihagyni. A recepcióban 

konszenzus körvonalazódik annak tekintetében, hogy a pszichoanalízis születését a Josef 

Breuer és Freud közös munkája eredményeként megszülető hisztéria-tanulmányokhoz 

kötik. Az első páciens, bizonyos Anna O. (Bertha Pappenheim) adta az irányzatnak a 

“talking cure” nevet – némi szellemességgel az O miatt akár “patient zero”-nak is 

nevezhetnénk –, lényegében katalizátorként hívva életre azt. Az viszont már kevésbé 

köztudott, hogy Breuer nem pusztán orvos–beteg viszonyban állt Annával, hanem 

gyengéd érzelmeket táplált iránta. Breuer kezelésének Anna álterhessége vetett véget, de 

a helyzet valódi érdekességét leginkább Freud attól való beteges félelme adta, hogy a 

Breuerrel történtek esetleg vele is megismétlődnek, hiszen az analitikus folyamatosan ki 

van téve a páciens csábításának. Freud számára eldönthetetlennek bizonyult, hogy itt 

indulatátvitel (Übertragung) vagy viszontáttétel (Gegenübertragung) ment végbe. 307 

Mindazonáltal Freud hárítása szülte az Álomfejtésben olvasható – és az álomelemzéseket 

gyakorlatilag megnyitó – Irma-álmot, melyben Breuerrel és Fließ-szel félrekezelik a 

pácienst. 308  Álmodta Freud mindezt akkor, amikor felesége terhes volt első 

gyermekükkel, Annával,309 így a gyakorta indulatátvitelnek (vagy áttételnek) fordított 

die Übertragung sokkal szélesebb szemantikai skálája nyílik meg, ha ezt a szituációt 

megvizsgáljuk. A pszichoanalízis létrejötte, mely egy átvitellel kezdődött – a Breuer és 

páciense közötti bensőséges kapcsolattal – Freud ennek történő ellenállásával 

(Widerstand) kapcsolódik össze. Ez az áttétel-ellenállás fiaskó egy álomban tér vissza, 

miközben az Anna név az álterhességből Freud feleségének valódi terhességbe 

helyeződik át. Átvitel és ellenállás összekapcsolódása, ennek elfojtása és az ez által 

konstituált ősjelenet ismétlései egyrészt az Irma-álomban, másrészt a pszichoanalízis egy 

új generációjának (Anna Freud) születésében kumulálódtak. Mindez úgy megy végbe, 

hogy az eredet direkte ellenáll mindenfajta átvitelnek: Kittler észreveszi, hogy a “talking 

cure” kifejezést semmilyen más nyelvre nem fordították le.310 

                                                             
307  John FORRESTER, The Seductions of Psychoanalysis: Freud, Lacan, and Derrida, Cambridge UP, 

Cambridge, 1991, 20. 
308 FREUD, Álomfejtés, 85. 
309 FORRESTER, The Seductions of Psychoanalysis, 27. 
310 KITTLER, Discourse Networks, 285. 
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Hogy Freud ódzkodott a kitárulkozás minden formájától, 311  melyet Ferenczi is 

többször a szemére vetett levelezésükben, abban nem kevés szerepe volt a Fließ-szel való 

rossz emlékű kapcsolatának. Érdekes módon Emma Eckstein majdnem végzetes 

félrekezelése után (Fliess Emma orrában hagyott egy gézszálat) még öt évig folyt a 

levelezés Freud és Fließ között, a szakítóok pedig az az Irma-álom volt, mely Breuer – 

már említett – félrelépése mellett Fließ orvosi hibáját is színre vitte. Fonák módon ez az 

álom a pszichoanalízis intézményesülésének kezdetét is jelzi, hiszen Freud egy 1900. 

júniusi levelében tárja Fließ elé vágyát, mely szerint otthonán évtizedek múltán 

remélhetőleg egy tábla fogja hirdetni az Irma-álom időpontját: „1895. július 24-én ebben 

a házban tárultak fel az Álmok Titkai Dr. Sigmund Freudnak”. 312  Továbbá Freud 

figyelmét Fließ hívta fel arra, hogy a trimetilamin a spermium bomlásterméke (SI 189), 

illetve szintén Fließ volt az, aki Freud orrproblémáira gyógyírként a kokaint javasolta (az 

álomban megjelenő Dr. Fleischl egyébként éppen kokaininjekcióval adagolta túl magát). 

Freud kettős elfojtása kollégáival (Breuer és Fließ) kapcsolatban egyazon álomban 

kulminálódik tehát. A napok hordalékait így a következőképpen lehetséges felvázolni: 

 

 

 

6. ábra: a napok hordalékai313 

                                                             
311 FORRESTER, The Seductions of Psychoanalysis, 39. 
312 Sigmund FREUD, Letters 65-153 = The Origins of Psycho-Analysis: Letters to Wilhelm Fliess, Drafts 

and Notes 1887-1902, szerk. Marie BONAPARTE – Anna FREUD – Ernst KRIS, Basic Books, New York 

(NY), 1950, 322. 
313 Didier ANZIEU, Freud’s Self-Analysis, Hogarth Press, London, 1986, 148. 



135 
 
 

 

 

7. ábra: a trimetilamin struktúrája 

 

Lacan szerint a trimetilamin mindent megmagyaráz, hiszen az a pillanat tekinthető 

az álom klimaxának (SI 190) – vagy az álom köldökének (Nabel des Traums) –, amikor 

e struktúra Freud szemei előtt nagyon is materiális formában, kemény, nyomtatott 

betűkkel jelenik meg. 314  Amire érdemes felfigyelni, hogy nem maga jelentkezik 

válaszként valamire, hanem az, ahogyan megjelenik, vagy hogy egyáltalán megjelenhet. 

Az egymásból kibomló hármasok önműködése rámutat arra, hogy az álmodó énje csak 

az álom létrehozásában játszhat szerepet, de képtelen megalkotni saját magát; a 

torzítások, sűrítések révén itt lép működésbe a tudattalan. Freud ugyanis az egész klinikai 

kollektívát (Breuer, Fließ, Fleischl, stb.) szerepelteti annak érdekében, hogy önmagát 

elkerülje (SI 191), így mintha pont az aszubjektivitás és az értelemnélküliség indítaná be 

az álomfejtéshez szükséges kriptografikus apparátust. Vagy legalábbis a 

szubjektivitásnak olyan deperszonalizációs műveleti, mint hogy saját nevének 

kezdőbetűje, az F révén rendezi el kollégáit, Fließt és Fleischlt. Tehát a trimetilamin azért 

válhat torzításként az álommunka elemévé, mert képlete megjelenésének a körülménye – 

Freud dadogása mint szótalálás – a szimptómák megjelenési struktúrájával analóg: míg a 

propriból trimetilamin lesz, aközben a jelöléstől független, nonszensz lánc képződik meg, 

mely később grafikusan realizálódik, annak ellenére, hogy Freud egyetlenegyszer sem 

rajzolja fel, mindig csak beszél róla.315 Hogy nem jelenik meg grafikailag, az pont a 

hiánynak a modulációs potenciálját erősíti – a tudattalan diagrammatizmusa felől, melyet 

a következő és az azt követő alfejezetben látunk. A trimetilamin struktúrája nem mutat 

túl megjelenésének feltételein, és úgy vezetődik be a hulladék asszociációs láncolaton 

                                                             
314 FREUD, Álomfejtés, 85. 
315 Vö. Ua.  
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keresztül az álom interpretációjába, ahogyan vegyületként kikeverődik. E grafikus 

elgondolása nyitja meg annak lehetőségét, hogy a tudattalant olyan médiumként tudjuk 

megközelíteni, mely modulálja a folyamatokat, és amelynek programját a meg nem jelenő 

képlet sűríti magába, ami egyben látens mód kirajzolja az álom alaprajzát.  

A képlet középpontjában álló N betű az a hely, ahol a szubjektumot kellene 

megtalálnunk, a betű viszont sem nem jelent, sem nem jelöl semmit. Az N éppúgy kiállhat 

a Nemo vagy Azote (a nitrogén régi francia elnevezése) (SI 142) szavakért – Lacan szerint 

–, felidézve a senkit vagy a hozzárendelhetetlen (akuszmatikus) hangot az előbbi, illetve 

a kezdetet és a véget (A-Z) az utóbbi esetében. Csak potencialitás, a kompresszált 

rébuszból kibontható grafikus polifónia – hasonlóan betű és jelölő viszonyához –, amely 

megalapozza saját maga átírását, miközben fixálhatatlan marad. Freud hiába kereste saját 

énjét e képletben, kérdésére egy kriptonímiát kapott válaszként,316 egy olyan jelszót, 

amely saját magát fejti meg az elemekre bonthatósággal (N, CCC, HHHHHHHHH vagy 

N, C, 3, H, 9, stb.), tehát a Szimbolikus szegmentációs lehetőségével, és a betűk újbóli 

összeállításával (NC3H9) egy jelölőláncot képezve koordinálja (algoritmikusan) az 

álombéli mozgásokat (vö. pszichoanalitikus komputáció). A trimetilamin így egyszerre 

áll ki a napok hordalékaiért és az álomfejtés láncszerű asszociációs technikájáért, vagyis 

a tartalomért és a munka inverzéért. Kriptoszimbólumként pedig úgy emelkedik ki az 

álomban a dadogással – ráadásul egy alsóbb narratív szintről (Freud visszaemlékezésben 

[a tudattalan területén, mint látni fogjuk], hogy milyen injekciót adott be kollégája – 

egyben Fließ műtétjére és Breuer szexuális aktusára alludálva) –, ahogyan a tudattalan 

megnyílása révén a szimptóma feltűnik egy páciens beszédében. Az álom 

legtúldetermináltabb pontja tehát nem az értelem révén válik hozzáférhetővé, hanem a 

formalizált képlet notációjának ambiguitása által: amennyiben kiejtjük a képletet, a 

hangzó és az írott különbözés során nyújtott kapcsolata révén paronomáz hipogrammák 

sorát kapjuk meg, a mitteltől (’[gyógy]szer’) a lahmon (’béna’, ’impotens’) keresztül az 

ammenig (’ámen’ vagy ’szárazdajka’). 317  A trimetilamin a képleten túl, vagyis 

vegyületként az amil és ammónia reakciójából jön létre, a savsor miatt juthat tehát Freud 

eszébe a propilénsav és az abból kinyerhető propil, mely a propiltól a trimetilaminig tartó 

                                                             
316  ABRAHAM – TÖRÖK, The Wolf Man’s Magic Word, 79. Megjegyzendő, hogy Lacan a könyvet 

kifejezetten silány munkának tartotta, és nem javasolta hallgatóinak, ugyanakkor vélhetőleg csak a miatt, 

mert Derrida írt hozzá előszót (SXXIV 52f.). 
317 Patrick MAHONY, Psychoanalysis and Discourse, Brunner – Routledge, Philadelphia (PA), 1987, 87. 
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asszociációs mozgásnak az inverzét nyújtja. A kémiai folyamat, vagyis a vegyület egyik 

elemének kinyerése, strukturális szinten azonos azzal, ami nyelvileg megtörténik az 

álomban, tehát ahogyan az akadozó képzés (dadogás) eredményeként artikulálódik a 

trimetilamin. Az N-C-H kötés láncolatként immanens formában ismétli ezt meg: az álom 

jelentése nem több mint ez a struktúra, egy jelszó vagy kulcs, amely csak önmagát nyitja. 

A trimetilamin tehát ugyanúgy minden szinten kompresszált, ahogyan az előző alfejezet 

MP3 példája. 

A trimetilamin a maga értelmetlenségében zaj, melynek strukturálása, szűrése a 

rendszerben az információ érvényesülésének lehetőségét teremti meg, attól azonban 

elválaszthatatlan marad, mint betű a jelölőtől; a trimetilamin lényegében azonos saját 

kemény, nyomtatott betűivel, a formalizált formájával, mely az álombeli folyamatokat 

úgy modulálja, ahogyan az S/s algoritmusa a jelölési aktust. A pszichoanalízis így már 

nem a megfigyelésből vagy a tapasztalatból származó adatokat ülteti át az elmélet 

nyelvére, hanem a képnyelv által érzékelhetővé tett fordítást írja át,318 mely már maga is 

csupán ismétli és helyettesíti az előbbit. Csak úgy működhet kiazmatikus kódfejtésként 

az álomfejtés, hogy közben saját műveletei ugyanannyira jelentés nélküliek maradnak, 

mint a struktúra középpontjában álló N betű, melynek koordináló mozgása megfelel a 

tudattalan műveleteinek Freud személye (az álmodó) helyett. Az álomfejtés tehát 

grafikusan mindig ismétel, mivel lejegyez egy immateriális képírást, a megértés helyett 

arra törekedve, hogy megőrizze annak ideografikus feszültségét az álomtartalom elemei 

között, mely feszültségben magát a tudattalan operacionalitását véli tetten érni. 

Lejegyzéstechnikaként pusztán újrarendez, ahelyett hogy új elemeket termelne, így 

nyelve nem mutat túl a páciensén,319 viszont annak éppen nem jelölő dimenzióját képes 

apparátusával megdolgozni: az értelmetlenséget és a zajt. Ami a páciens beszédében 

parapraxis, az az analízisben a hulladék asszociációs láncoknak feleltethető meg, melyek 

elengedhetetlen elemeit képezik az álomfejtés műveleti területének, épp úgy, mint a 

kriptogramoknak a zaj. Vagyis e láncok nem akadályozzák az üzenet célba értét, hanem 

az álomgondolat szempontjából ezen irreleváns elemeken alapulnak az álomtartalom 

elemeivel fennálló kapcsolatok; a hulladék az interferencia, ami pedig maga az üzenet. A 

pszichoanalízis papírgépezete itt mutatja meg, mire képes: szüntelen bontja fel és rakja 

                                                             
318 Samuel WEBER, The Legend of Freud. Stanford UP, Stanford (CA), 2000, 61. 
319 ABRAHAM – TÖRÖK, The Wolf Man’s Magic Word, 79. 
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össze a trimetilamin képletét, ahogyan, Freud példája alapján, az a és b egymás mellé 

helyezve egyrészt kiadja az ab-ot, másrészt viszont külön (a és b) láncokat indít el.320 A 

zöldség, az articsóka a botanikai álomban pontosan ezt a mozgást tette lehetővé, de a 

katyvasz, a trimetilamin is ilyen apparátusként áll előttünk: nem summája az 

álomelemeknek, hanem performatív alaprajza. 

Hogy az álomban jelentkező folytonos csúszást be tudja fogni a pszichoanalízis, 

Fourier-analízisként kell viselkednie, amelynek segítségével a szinguláris fizikai 

esemény diszkrét jelekre bontható és matematikai értékek sorozatává rendezhető. Így 

pedig minden eredetileg nem stochasztikusan kontingens és nem bizonyosan bekövetkező 

esemény matematikailag felvázolhatóvá, és ismételhetővé válik tizedestörtek 

összegeként, mivel a periodikus műveletek felbonthatók és újraalkothatók 

szinuszfüggvények segítségével. Ez állítja elénk azt a frekvenciatartományt, melyben a 

hangkép diszkrét elemekre bontása megtörténik, ennek alávetett a fonéma és a hangköz 

is. Norbert Wiener jött rá arra, hogy ha egy egység lineáris és invariáns, akkor Fourier-

analízist kell alkalmaznia,321 míg George J. Stoney, ír fizikus és Turing rokona anyai 

részről, a hidrogénspektrum analízisére használta, mivel az az eredeti hullám 

felbontásával válhat csak egyértelműen meghatározhatóva; 322  ez utóbbi pedig már 

közelebb áll ahhoz, ami Kittler számára vált lényegessé. Szerinte a Fourier-analízis 

legalább annyira fontos médiumtechnika, mint az ábécé volt: míg utóbbi lehetővé tette a 

tiszta intervallumok tárolását,323 addig a Fourier-analízis megnyitotta az utat információ 

és csatorna elválasztása előtt, egy olyan transzpozíciót megalapozva, mely a 

kommunikáció elemeit elválasztja a kommunikáció műveleteitől. A pszichoanalízis ezzel 

kiegészülve képes csak a tudattalan folyamatait, azoknak a beszédben szimptómaként 

való feltűnéseit kivezetni a konkrét megnyilatkozásból, és azokat grafikussá tenni. Míg a 

szemiotika a szimbolikus szintaktikai struktúrák manipulálására képes, addig a 

pszichoanalitikus komputációval az algoritmus koordinálása révén megy végbe mediális 

transzfer betű és jelölő között.324 A Valós jelölhetetlen folyamatainak kódolása, ami itt a 

                                                             
320 FREUD, Álomfejtés, 223.  
321 Vö. Norbert WIENER, Random Functions = UŐ., Collected Works with Commentaries, vol. 1, MIT Press, 

Cambridge (MA), 1976, 568, illetve a Fourier-ig megjelenő függvényfogalmakkal is Victor J. KATZ, A 

History of Mathematics, Addison-Wesley, Reading, 1998, 724. 
322 The Cambridge History of Science, vol. 5, szerk. Mary Jo NYE, Cambridge UP, Cambridge, 2002, 282. 
323 KITTLER, Jel és zaj távolsága, 465. 
324 Vö. Wolfgang ERNST, Toward a Media Archaeology of Sonic Articulations = Digital Memory and the 

Archive, 179. 
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trimetilamin inherens műveleteinek bevezetése a Szimbolikusba (pl. a szegmentálással), 

csak egy ilyen, Wiener zajmatematikájával és Shannon jelmatematikájával kiegészített325 

eljárásmód segítségével véghezhető el a pszichoanalízisben. Vagyis Valós (műveletek) 

és Szimbolikus (elemek) szétválasztása után e két regiszter interakcióinak manipulálása 

csak médiatechnikailag (mint zajé és szignálé) valósulhat meg úgy a pszichoanalízisben, 

hogy az processzurálisan konvergáljon a tudattalan (mint nyitódó-záródó törés) saját 

manipulációs műveleteivel, melyek eredményeként a trimetilamin felbukkanhatott az 

álomban. Ha valamire rájött Freud az álmok fejtése kapcsán metodikailag 

médiumarcheológiai szempontból, akkor az ez. 

Az analízis ezen keresztül irányítja az átvitel és a feldolgozás együttes mediális 

feltételeire a figyelmet. Csak akkor lehet pertinens az analízis desifrírozó aktusa a 

tudattalan rébuszalkotásához képest, ha már annak „bekalkulásával” rendezi újra 

szimbolikusan és jelölhetően az elemeket, ahogyan tette azt a Valós a saját folyamataiban. 

Láttuk már, hogy a pszichoszemiotika ugyane kényszer miatt alakul 

pszichózisszemiotikává, mivel a jelölés kondícióit mindig bevezeti a jelölési aktusokba. 

Míg Saussure azt mondta a később Shannon által paradigmatikusnak tekintett Morse 

kódról, hogy az nem érinti az apparátust magát326 – annak inverz analógiájaként, hogy a 

hangképző szervek az általános nyelvészet szempontjából nem változtatják meg a beszéd 

fogalmát –, a pszichoanalízis épp arra törekszik, hogy ennek ellenkezőjét bizonyítsa: 

„Csak a telegráfia és a telefónia állt készen [arra], hogy a jeleket elektromos, azaz 

felülmúlhatatlan sebességgel továbbítsák. Az egyik azt közvetítette, ami a különbözőség 

és gazdaságosság szerint nemzetközileg optimalizált írásban, abban a morzekódban volt 

szimbolikus, amely jóval Saussure előtt gyakorlativá tette a strukturalizmust; a másik 

ugyan egészen úgy tudta átvinni azt, ami a sztochasztikus zajokban [V]alós – és nem csak 

a nyelv vagy a zene kódolt különbségeit –, mint Edison fonográfja; de mindkettőt, 

a távírót ugyanúgy, mint a telefont, csak kábellel, tehát anyaggal, lehetett kapcsolni.”327 

Ahogy Shannon a Morse ábécében találja meg az üzenet manifesztációját a 

véletlenszerűségre építve (ti. egyet választunk ki a számtalan üzenetlehetőség közül az 

információs pattern alapján), úgy válik az analitikus apparátus alapjává is a kizárólag ezen 

                                                             
325 Vö. KITTLER, Jel és zaj távolsága, 471. 
326 DE SAUSSURE, Bevezetés az általános nyelvészetbe, 48. 
327 Friedrich KITTLER, Rockzene – visszaélés a hadifelszereléssel, Prae 2014/4, 63. 
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apparátusból származó redundancia és entrópia.328 A mediális színtér stochasztizálásával 

pedig Freudnál már nincsenek többé „védett helyek”, érvényét vesztette az a fausti 

szituáció, melynél a „szó” (jel) mint szó („metajel”) közötti viszony fixáltsága miatt 

utóbbi érintetlen maradt.329 Kittler kedvelt példájával élve, a pszichoanalízis anticipálta 

azt az eljárásmódot, mely az elektronikus zenében vált általánossá, vagyis az apparátus 

önmanipulációját (tényleges mediális működésként pl. a szellemképek kapcsán): Gilmour 

és Barrett330 a Welcome to the Machine-ban nem tudták kiénekelni a magas hangokat, 

ezért lejjebb dobták egy fél hanggal az egész hangsávot, majd rárakták a vokál részt.331 

A magyar médiumtörténet egyik elhanyagolt momentuma, Karinthy Frigyes bakizása a 

fonográfba, mikor felmondja Mene, tekel… című versét („Készülj, vigyázz: készül a tiszta 

mérleg”-et mond „Vigyázz, figyelj: készül a tiszta mérleg” helyett), ugyanilyen valós 

idejű műveletként pozícionálható, mivel a szubjektum a mediális rögzítési funkció 

algoritmikus alapjaival mint Másikkal 332  szembesülve a Szimbolikusban zavarként 

tükrözi vissza (imagináriusan) a Valósnak a gramofon által rögzített zaját.  

A trimetilamin struktúrájára – mint a fentiek alapján értett mediálisan modulált 

eseményére – Freud az Entwurfban a következő ábrával szolgál: 

 

                                                             
328 Claude E. SHANNON – Warren WEAVER, The Mathematical Theory of Communication, The University 

of Illinois Press, Urbana (IL), 1964, 14. 
329 KITTLER, Discourse Networks, 12. 
330 Megjegyzendő, hogy Barrett nem énekel a Welcome to the Machine-ban, ugyanis Gilmour megérkezése 

után nem sokkal kirúgták a bandából, mivel a drogok miatt teljesen használhatatlanná vált. 
331 UŐ., Gramophone, Film, Typewriter, 109. 
332 Ez annak a váltásnak a kiindulópontja, amely a technikai önműködés militáris modelljére (vö. UŐ., Jel 

és zaj távolsága, 473.) cseréli le a szubjektum szabadságát, és mindösszesen az interfésszel történő 

találkozás révén ad neki lehetőségét az algoritmusok manipulálására (vö. UŐ., Protected Mode = UŐ., 

Literature, Media, Information Systems, G+B Arts, Amsterdam, 1997, 160.), valódi beleszólásra viszont 

nem. A szubjektum így csak annyiban mozdul ki a filozófiai délibáb helyi értékéből, amennyiben az 

információtechnológiai médiumok tárgyává válik (vö. UŐ., Die Welt des Symbolischen, 76f.) 

.  
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8. ábra: az Irma-álom diagramja  

 

Az álom sajátos diszkontinuitása itt az egyes elemek kiemelkedésében nyilvánul meg oly 

módon, hogy ha a teljes asszociációs lánc nem jelenik meg is, látens módon mégis 

irányítja annak lehetőségét, melyik tényező realizálódhat. Freud A-val jelöli azt az 

asszociációs halmazt, amely a propioninjekcióhoz kapcsolható (tehát a falloszt és a 

priaprikust is a fentiekben ismertetett paronomázia szerepe miatt), B-vel a Fließ-szel való 

beszélgetést a spermiumról, amely éppen rejtettségében hívja elő a propion szexuális 

felhangjait, C-vel pedig magát a trimetilamint, míg D-ben végül részlegesen megjelenik 

Irma betegsége is. (Nem m/)Meglepő módon éppen Irma betegségének lehetséges 

szexuális eredete marad ki az álomból ezen az ábrán, és inkább az kerül előtérbe, hogy 

Freud nem tudta eldönteni, az biológiai vagy pszichés jellegű-e. E két tényező 

mindazonáltal úgy kapcsolódik össze Fließ személyén keresztül, hogy ő a B és D elemek 

elfojtott aspektusaként tételeződik az álomban. Az A pedig egy olyan álomtartalom, ami 

tudatossá vált, B helyén viszont C-t találjuk meg D részleges jelenléte miatt. Vagyis éppen 

Fließ elfojtottsága miatt jelenhet meg a trimetilamin, ha modulatív képlete a háttérben 

működik is. Összefoglalva: A-ból B-hez kellene vezetnie a láncnak, ám mivel D A-val 

egyidejűleg van jelen, C bukkan fel a teljesen manifesztálódott kezdőpont és a részlegesen 

manifesztálódott végpont között.  

Hogy egy effajta vegyület kikeverése az álomfejtés oldalán is megvalósulhasson, 

ahhoz három dolog szükséges tehát. Először is olyan technológiai diszpozíció, amely már 

rendelkezik az elemek immanens interakciójának tapasztalatával (a pszichoanalízis mint 

médiatechnika [pl. Fourier-analízis]). Másodszor egy behatárol(ha)t(ó) síkra van szükség, 
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mely a – Bertram Lewin újraértésének köszönhető 333  – álomszíntér (dream-scene) 

helyetti álomképernyő (dream-screen), ahol a gyűjtőszemélyek 334  köré rendeződő 

álomelemeket felbontja és összerakja az álomfejtés (a és b láncokként, illetve ab 

rébuszként). Harmadrészt pedig ott a cenzúra műveletének filterezésként történő 

imitálása, amely megszűri az élményeket, bevezetve például a fedőszemély funkcióját, 

aki a nemkívánatos egyénekért áll ki335 (kompresszál és dekompresszál az átírásokban). 

E három tényező együttes érvénybe léptetése Lacannál pedig már nemcsak 

diagrammatikus gondolkodásról tesz tanúbizonyságot, hanem médiaelmélete ténylegesen 

matematikailag formalizálódik. 

 

iii. a papírmasé szubjektum, avagy hogyan láncolódott Freud Shannonhoz? 

Pontosan az elfojtásnak a Freud Irma-diagramján szemléltetett rébuszképző működése, 

hogy tudniillik C bukkanhat fel a hiányzó B és a részlegesen realizálódott D között, 

mutatja meg, hogy a háttérben maradó, jelölhetetlen elem modulációja bír operatív 

potenciállal. Hasonló a helyzet a fentebb csak említett Signorelli-epizódban, ahol a 

dialógus hirtelen megszakítottsága és a gyors témaváltás az orvietói (Signorelli-

)freskókra jelölhetetlenné teszi az olasz mester nevét. A Signorelli helyett Freud tudatába 

lépő nevek, a Botticelli és a Boltraffio, nem a felejtés, hanem a téves emlékezés 

következményei, még akkor is, ha utóbbiról Freud annyit tudott mindössze, hogy 

reneszánsz kismester volt. Viszont azzal, hogy Herrnek szólítja az utazótárs, melynek 

olasz megfelelője a Signor, visszahozza a Hercegovinát és Boszniát abból a Freud 

számára kellemetlen beszélgetésből, amely a bosznia-hercegovinai törökök szexuális 

szokásairól szólt, valamint emlékezteti Freudot egy trafoi betegére, aki impotenciája elől 

a halálba menekült, így produkálva a Boltraffio nevet. A maradék -elli pedig hasonlóképp 

tűnik fel a Botticelliben.336 Ami itt történik, az nem egy szónak a perszeverációja, hanem 

magáé a beszélgetés megszakítottságé, egy üres helyé, melyet az ismétlési kényszerből 

automatizmussá váláson 337  keresztül modellez Lacan Az ellopott levélről tartott 

szemináriumának appendixében. Ehhez egy sajátos hasonlóságot feltételezek, amely 

                                                             
333 L. Bertram D. LEWIN, Inferences from the Dream Screen, International Journal of Psycho-analysis, 29 

(1948), 224–31.  
334 FREUD, Álomfejtés, 210. 
335 Uo., 228. 
336 Vö. UŐ., A mindennapi élet pszichopatológiája, 23. 
337 Ennek temporális dimenzióihoz l. a II. 4. a) i. alfejezetet. 
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mindeddig maga is üres helyként tátongott a recepcióban: egyetlen, történetileg 

orientálódó tanulmánytól eltekintve, sehol nem fordul elő az a megfigyelés, mennyiben 

vág egybe Lacan 1-2-3 hálója Shannon telegráfiamodelljével. 338  Természetesen az 

átvitelt a telegráfiához kötni annak érdekében, hogy kommunikációs folyamatokat is 

érvényesítsünk, nem egyedülálló teljesítmény a kultúratudomány médiatörténetében, 

hiszen már Freud korának is uralkodó leitmotifja volt. Például Hermann von Helmholtz 

a telegráfiát használta a reakcióidő megvilágítására; az ingerre adott válasz idejét a 

szignál (idegrendszerben történő) elküldésével hozta összefüggésbe, és ugyanúgy erre 

építette annak időablakát is, ami közben eléri az izmokat.339 Mégis hogyan lehet a telegráf 

modelljét többnek tekinti egyszerű metaforánál vagy analógiánál Lacan esetében? 

Ehhez először is Lacannak azokat az átírásdiagramjait szükséges megvizsgálni, 

melyek igen népszerűek interpretációs szempontból.340 Ezeket Lacan a következőképp 

vezeti fel: 

‹‹ C'est à savoir que la mémoration dont il s'agit dans l'inconscient - freudien s'entend - 

n'est pas du registre qu'on suppose à la mémoire, en tant qu'elle serait la propriété du 

vivant. 

Pour mettre au point ce que comporte cette référence négative, nous disons que ce qui 

s'est imaginé pour rendre compte de cet effet de la matière vivante, n'est pas rendu pour 

nous plus recevable par la résignation qu'il suggère. 

Alors qu'il saute aux yeux qu'à se passer de cet assujettissement, nous pouvons, dans les 

chaînes ordonnées d'un langage formel, trouver toute l'apparence d'une mémoration très 

spécialement de celle qu'exige la découverte de Freud. 

Nous irions donc jusqu'à dire que s'il y a quelque part preuve à faire, c'est de ce qu'il ne 

suffit pas de cet ordre constituant du symbolique pour y faire face à tout. 

                                                             
338 Vö. Lydia H. LIU, The Cybernetic Unconscious: Rethinking Lacan, Poe, and French Theory, Critical 

Inquiry, Winter 2010, 313f. 
339 Vö. Henning SCHMIDGEN, Die Helmholtz-Kurven: Auf der Spur der verlorenen Zeit, Merve, Berlin, 

2009, 174. 
340 L. pl. Annette BITSCH, “always crashing in the same car”, 273–9. (a játékelmélettel összefüggésben), 

Mai WEGENER, Neuronen und Neurosen: Der psychische Apparat bei Freud und Lacan, Fink, München, 

2004, 80–90. (a pszichoanalitikus aktushoz kapcsolva), Henning SCHMIDGEN, Das Unbewußte der 

Maschinen: Konzeptionen des Psychischen bei Guattari, Deleuze und Lacan, Fink, München, 1997, 105–

20. (a freudi fort/da újraszituálásaként), Mark B. HANSEN, Embodying Technesis: Technology Beyond 

Writing, University of Michigan Press, Michigan (MI), 2000, 171–180. (egy poszthumán nézőponthoz), 

végül pedig JOHNSTON, The Allure of Machinic Life, 74–79, illetve 86–97. (a diagram kibernetikai 

forrásaihoz). 
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Pour l'instant, les liaisons de cet ordre sont au regard de ce que Freud produit de 

l'indestructibilité de ce que son inconscient conserve, les seules à pouvoir être 

soupçonnées d y suffire. 

(Qu'on se réfère au texte de Freud sur le Wunderblock qui là-dessus, comme bien d'autres, 

dépasse le sens trivial que lui laissent les distraits.) 

Le programme qui se trace pour nous est dès lors de savoir comment un langage formel 

détermine le sujet. 

[…] 

Car nous ne prétendons pas, par nos α, β, γ, δ extraire du réel plus que nous n'avons 

supposé dans sa donnée, c'est-à-dire ici rien, mais seulement démontrer qu'ils y apportent 

une syntaxe à seulement déjà, ce réel, le faire hasard. 

Sur quoi nous avançons que ce n'est pas d'ailleurs que proviennent les effets de répétition 

que Freud appelle automatisme. 

Mais nos α, ß, γ, δ ne sont pas sans qu'un sujet s'en souvienne, nous objecte-t-on. - C'est 

bien ce qui est en question sous notre plume : plutôt que de rien du réel, qu'on se croit en 

devoir d'y supposer, c'est justement de ce qui n'était pas que ce qui se répète procède. 

Remarquons qu'il en devient moins étonnant que ce qui se répète, insiste tant pour se faire 

valoir. ›› (É 42f.)341  

                                                             
341 [„Szóval az emlékezés, amely a tudattalanban – ezen a freudit értem – megy végbe, nem ahhoz a 

regiszterhez tartozik, amelyhez az emlékezetet tartozónak vélnénk, amennyiben azt az élőlények 

jellemzőjének tartjuk.  

Hogy a lényegre térjek e negatív utalással kapcsolatban, azt mondhatjuk, hogy amit úgy gondolunk, az élő 

anyag ezen hatásáért kiáll, azzal a lemondással sem válik számomra sokkal elfogadhatóbbá, amelyet 

sugalmaz [ti. hogy csak az élő anyag privilégiuma – S. R.].  

Ugyanakkor teljesen világos, hogy e nélkül a szubjektivizálás nélkül a formális nyelvek rendezett 

láncolatában megtaláljuk az emlékezet teljes megjelenését, leginkább azt, amelyet a freudi felfedezés 

megkövetel. 

Ezért azt mondhatnánk, hogy a bizonyítás terhe azokra nehezedik, akik amellett érvelnek: a Szimbolikus 

konstitutív rendje itt nem magyaráz meg mindent. 

Egyelőre e rend kapcsolatai azok, amelyek feltételezhetően megfelelnek annak, amit Freud a tudattalan 

által megőrzött [emlékek] elpusztíthatatlanságaként nevezett meg. 

(Itt irányítanám önöket Freud varázsnoteszéhez, amely itt és máshol is, túlmegy a figyelmetlen olvasok 

által ahhoz kapcsolt triviális értelmen.) 

A program, amely előttünk kirajzolódik ezért annak megértése, hogyan határozza meg egy formális nyelv 

a szubjektumot. 

Mert az α, β, γ és δ-val semmi más kicsomagolását nem állítom a Valósból, mint amit előfeltételezek, hogy 

abban adott – vagyis semmit –, hanem egyszerűen demonstrálom, hogy már maguk után vonnak egy 

szintaxist, hogy a Valóst valószínűséggé avatják. 

Amit Freud automatizmusnak nevez az ismétlés hatásaként, az véleményem szerint nem másból fakad. 

De ellene lehet vetni, hogy az α, β, γ és δ-m nincs meg emlékező szubjektum nélkül. Pontosan ezt kívánom 

megkérdőjelezni: ahelyett, hogy bármi[t nyernénk ki] a Valósból, amelyről azt hisszük, hogy feltételeznünk 

kell, pontosan a semmi ismétlése folytatódik. 

Figyeljük meg, hogy így kevésbé meglepő, hogy ami ismétlődik, az inzisztál azért, hogy szembe tűnjön.”] 
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Lacan alapvetően a Poe-novellában Dupin által előtárt páros vagy páratlan játékot 

alakítja át fej vagy írás játékává, a fejet (párost) plusszal, az írást (páratlant) mínusszal 

jelölve (É 47). Lacan úgy csoportosította ezeket az elemeket, hogy három fej (+++) vagy 

három írás (---) adta ki az első hármast (1), két fej és egy írás (++-), két írás és egy fej (-

-+), egy fej és két írás (+--) vagy egy írás és két fej (-++) a másodikat (2), és végül a fej-

írás-fej (+-+) vagy az írás-fej-írás hármas a harmadikat (-+-). Lacan az 1-et és 3-at 

szimmetrikus – előbbi identikus, utóbbi variábilis –, míg a 2-t aszimmetrikus hármasnak 

nevezte. 

 

 

9. ábra: hármasok építése 

 

Lacan eljárásmódja a hármasok megalkotását tekintve abból áll, hogy az egymás után 

véletlenszerűen kapott pénzfeldobásokat átírja +-okra és --kra, majd az első elemtől 

indulva, balról jobbra elszámol háromig, a következő alkalommal pedig az így kapott 

hármas második tagjától kezdve teszi ugyanezt. A 9. ábra alapján, így az első hármas egy 

identikusan szimmetrikus, a második pedig egy aszimmetrikus hármas kell legyen. Ezt 

követően a harmadik tagtól számol le hármat, ami pedig egy variábilis szimmetrikus 

hármast eredményez, és így tovább. Mielőtt az elemek ilyen hármasokba rendeződnének, 

a fej vagy az írás lehetősége, illetve a pénzfeldobás által eredményezett fej vagy írás 

valószínűsége megegyeznek. De abban a pillanatban, amikor +-okká és --okká íródnak 

át, az inskripció saját szabályrendszere is elkezd rájuk nyomást gyakorolni, vagyis azon 

grafikus automatizmusé, mely a papíron egyre-másra feltűnő elemek sajátja. 

Kittlernek annyiban mindenképp igaza van ezzel kapcsolatban, hogy Lacan 

Szimbolikus regisztere, melyhez a plusz és mínusz jelei is tartoznak, időtlensége miatt 

azonosítható egy Markov-lánccal.342 Azonban ennek ellentmond, hogy egy adott elem 

megjelenése a pluszok és mínuszok láncolatában véletlenszerű pozícióban, egyformán 

lehetséges, a hármasok esetében viszont, melyeket szintúgy pluszok és mínuszok építenek 

                                                             
342 KITTLER, Jel és zaj távolsága, 471. 
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fel, már változik a helyzet. Amikor pluszok és mínuszok csoportosítódnak, akkor az előző 

és a következő hármas meghatározza, hogy köztük melyik állhat, ellentétben a +-ok és --

ok alapszintjével, ahol bármelyik követheti bármelyiket. Például egy 3-as nem jöhet 

közvetlenül egy 1-es után, mivel egy 2-es azonnal feltűnik (+++-+; 1-2-3), és ugyanez a 

helyzet ennek fordítottjában is (+-+++; 3, 2, 1). Követezésképp, ha úgy döntünk, hogy 

egy sorozat első és negyedik tagja legyen 1-es, akkor bizonyos, hogy nem lesz 3-as ebben 

a láncolatban, mivel vagy csupa 1-esből fog állni, vagy két 2-es foglalja el a második és 

a harmadik helyet. Ez diagrammatizálható, természetesen, olyan gráfként, melynek 

páratlan számú csúcsai páros számú vonalakkal kapcsolódnak, az 1-esnél és a 3-asnál 

hurokkal. 

 

 

10. ábra: Lacan 1-2-3 hálója gráfként és Shannon telegráfiamodellje 

 

Mint látható, strukturális hasonlóság áll fenn Lacan 1-2-3-as gráfja és Shannon egy 

diszkrét csatornáról alkotott modellje között, az utóbbi, mely egy véges halmaz random 

választott elemeit továbbítva, 343  lényegében a telegráfé. Minden egyes továbbított 

szimbólum rendelkezik egy saját időbeliséggel (mint a Morse abc rövid és hosszú jelei), 

és erre építve különbözteti meg Shannon a pontot (dot), a vesszőt (dash), a betűszünetet 

(letter space) és a szószünetet (word space). Ezek összekapcsolásainak szabályai pedig 

szintén explicitek: a pont egy zárt és egy nyitott hellyel (slot) rendelkezik (-+), a vessző 

három zárttal és egy nyitottal (---+), míg a két szünet három, illetve hat nyitottal. Ebben 

a rendszerben egyetlen szabály van, mégpedig, hogy a szünetek nem követhetik egymást, 

hiszen két betűszünet egy szószünetet adna ki, miközben azok a pontok és a vesszők 

                                                             
343 Vö. SHANNON – WEAVER, The Mathematical Theory of Communication, 36. 
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között nélkülözhetetlenek, hiszen utóbbiak a jelölt üres helyek révén válnak egyáltalában 

felismerhetővé. Így egy betűszünetet követhet egy pont vagy egy vessző, de nem egy 

betű- vagy szószünet, míg egy szószünet után szintén jöhet pont vagy vessző, de nem egy 

másik szünet. Ez a struktúra azonban már nem kizárólag grafikailag konvergál Lacanéval, 

hanem a szabályok szintjén is: ahogyan két szünet nem jöhet egymás után Shannonnál, 

két szimmetrikus hármas sem követheti egymást Lacannál közvetlenül. 

Ugyanakkor mindketten átírják modelljeiket, és ennek következményeként a 

szabályokban is változások állnak be. Hogy figyelemmel tudja kísérni az elemek közötti 

dinamikát, Shannon hat különféle állapotot vezet be a rendszer számára a négy már 

meglévő elem segítségével. Ezekben a rendszer csak az összes elem egy bizonyos 

részhalmazát tudja továbbítani, és amikor a megfelelő komponens továbbítódik, akkor a 

rendszer állapota megváltozik a továbbítás alatt álló elemet megelőző és az azt követő tag 

alapján.344 Ezek az állapotok (t-2), (t-4), (t-5), (t-7), (t-8) és (t-10)-ként aritmetizálódnak. 

Mindegyik változó ezek közül egy sorozat olyan utolsó tagja, mely alapján az N(t-2) egy 

pontért, az N(t-4) egy vesszőért, az N(t-5) egy pontért és egy betűszünetért áll ki, és így 

tovább. A négy komponens hat változóvá transzformálása, annak érdekében, hogy a 

rendszer állapotai leírhatóvá váljanak, olyan transzkripciót implikál, melynek 

eredményeként lényegében a rendszer szabályok nélkülivé is válik. A négyelemes 

változat esetében, ahol az egymást követhetőség alakítja a rendszert, két állapotot tud 

produkálni annak függvényében, hogy az utolsó továbbított tag szünet volt-e vagy sem. 

Amennyiben az előbbi, akkor úgy egy pont vagy egy vessző követezhet, amennyiben 

pedig az utóbbi továbbítódik, akkor bármi más, és a rendszer állapota ugyanaz marad. De 

az átírt modell esetében már láncokkal van dolgunk, ráadásul olyanokkal, amelyek nem 

lehetőségalapon szerveződnek, hanem kizárások által: csak egyetlen elem foglalhatja el a 

(t-2) pozíciót, mégpedig egy pont. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
344 Uo., 38. 
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α: 1-1, 1-3, 3-1,3-3 (szimmetria szimmetriához) => 111, 123, 321, 333 

β: 1-2, 3-2 (szimmetria aszimmetriához) => 112, 122, 332, 322 

γ: 2-2 (aszimmetria aszimmetriához) => 212, 232, 222 

δ: 2-3, 2-1 (aszimmetria szimmetriához) => 223, 233, 211, 221 

(itt a - a hármasok között a lánc üres helyét jelöli, nem a mínusz jelet) 

11. ábra: 1-2-3 => α-β-γ-δ 

 

Lacan hasonló eredménnyel végez el egy átírást: a hármasokat egymáshoz kapcsolva 

láncolatokat alkot. E kapcsolatok logikája a hármasokét követi, tehát amennyiben 

szimmetria társul szimmetriához (1-1, 1-3, 3-1, 3-3), akkor α, ha szimmetria 

aszimmetriával (1-2 and 3-2) lép kapcsolatba, akkor β, ha két aszimmetrikus sor (2-2), 

akkor γ, ha pedig aszimmetria szimmetriához (2-3 és 2-1), akkor δ jelölést kapnak. A 

csavar abban áll, hogy mivel ezek a láncok hármasokból épülnek fel, mely utóbbiak pedig 

pluszokból és mínuszokból, így az 1-2-3 háló szabályai még mindig érvényesek az α, a 

β, a γ és a δ láncolataiban. Az üres helyek automatikus (túldetermináció általi) feltöltése 

megy végbe az átírásban, vagyis ahogyan az 1-es és a 3-as között felbukkant egy 2-es, 

úgy az α lánc - jelölte helyeire 2-es kerül, illetve úgy illeszkedik egymáshoz 1-es és 3-as, 

hogy homonim sorok jöjjenek létre. Az α lánc esetében e sorozatok száma ugyanannyi 

marad, de a β és a δ esetében négyre, a γ esetében pedig háromra növekszik. 

A görög ábécé első négy betűje mindazonáltal az elemek előfordulásának lehetőségét 

kiegyensúlyozza, hiszen a láncokká szerveződés előtt a 2-es előfordulása kétszerese volt 

akár az 1-esének, akár a 3-asénak (l. 10. ábrán a két 2-est). Ugyanakkor új kizárási 

szabályokat is bevezet az átírás, pontosan, mint Shannonnál. Utóbbihoz hasonlóan Lacan 

is rendszerállapotokról kezd el beszélni, t1-től t4-ig. A kizárások a t1 és t3 állapotok 

között interkonnekciót létesítenek, így a harmadik hármas, melyet valaki a t1-be választ, 

visszatér a t3-as első hármasaként. Vagyis amennyiben egy α vagy egy δ kerül a t1-es 

pozícióba, akkor a t3-asnál vagy α, vagy β kell álljon, mivel az α harmadik hármasa vagy 

1-es, vagy 3-as, és csak α és β kezdődnek ezekkel a hármasokkal (γ és δ ugye mindig 

aszimmetrikus hármasokkal kezdődnek). Ennek természetesen a fordítottja is igaz: 

amennyiben β-t vagy γ-t rakjuk t1-be, melyek harmadik hármasa csak 2-es lehet, akkor γ 

vagy δ foglalhatja el a t3-as állapotot, hiszen csak e két lánc kezdődik 2-essel. A köztes 

t2-es állapotba bármely lánc kerülhet, mivel az nem határozza meg egyértelműen t3 



149 
 
 

 

elemét, mert ha egy α foglalja el a t2-es pozíciót (követve szintén egy α-t t1-nél), akkor 

azt t3-ban egy α vagy egy β is követheti. 

 

 

12. ábra: Lacan papírgépe 

 

Vagyis, ha egy t1-nél lévő α-tól el akarunk jutni egy t3-nál lévő β-ig, akkor a következő 

sorozatokat tudjuk megalkotni: 11112 (α), 11122 (β), 32122 (γ) and 12332 (δ). A 

kurzivált láncok azonban t3-nál szintén eredményezhetnek β-t is: 11111 (α), 11123 (β), 

32123 (γ), 12333 (δ). 

A t1 állapotot, mely modulálja, hogy melyik elem foglalhatja el a t3 fázist, Lacan a 

„bináris konstitutív idejének” (É 48) nevezi. Ez azt jelenti, hogy ha α-t találjuk a t1-es 

pozícióban és γ-t a t4-ben, akkor t2 és t3 állapotokban csak β-k állhatnak (111222), mivel 

ebben az esetben az α-t nem követheti egy másik α (ti. akkor α vagy β kell legyen t4-nél). 

Hasonlóképp nem pozicionálható γ t3-hoz, mivel ha t1-nél α van, úgy vagy csak α vagy 

csak β lehet t4-nél. A δ mindkét pozícióból kizáródik, hiszen ugyanazokat a szabályokat 

érvényesíti, mint az α. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy míg t1 állapot 

meghatározza, melyik elem kerülhet t3-ba, addig t4 azt modulálja regresszív és 

egyértelmű módon, mi foglalhatja el a t2 pozíciót. Ezekben a láncolatokban az α-β-γ-δ 

mátrix modulálja, hogy mely elem előzhet és követhet mit, annak alapján, hogy mely 

állapotban fordul elő t1-től t4-ig. A láncok ilyen operativitása mindenesetre már nem a 

fejet vagy írást eredményező pénzfeldobáson és (látszólag) nem a Poe-novella eredeti 

páros vagy páratlan játékán alapul, hanem ideogrammák interrelációin.345 Ez azt is maga 

után vonja, hogy az 1-2-3 háló esetében egyenlő lehetősége, de egyenetlen esélye van a 

sorozatok felbukkanására (a dupla 2-es miatt). Az α‑β‑γ‑δ matrixban – Shannon 

hatváltozós modelljéhez hasonlóan – viszont minden elem ugyanakkora előfordulással 

bír, de egyenetlen lehetőséggel, mivel bizonyos tagok nem kerülhetnek a t3 és t2 (t1 és t4 

által) meghatározott állapotokba.  

                                                             
345 LIU, The Cybernetic Unconscious, 311. 
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13. ábra: a papírgép által kitermelt sorozatok: a tableau Ω és Ο346 

 

Ha ennek alapján vesszük számba a három elrendezést, akkor a kiinduló helyzetben 

a láncok még nem ugyanakkora valószínűséggel rendelkeznek (vö. É 49, illetve 11. ábra), 

de az elemek megjelenését nem szabályozzák tiltások, legfeljebb 1-es és 3-as 

konzekutivitása 2-esbe fordul. A második stádiumban a görög ábécé betűivé összeálló 1-

esek, 2-esek és 3-asok kiegyensúlyozzák a valószínűséget a t2 állapotban, viszont nem 

minden elem jelenhet meg t3-nál (l. 12. ábra). A végső mátrixban pedig egyértelmű 

kizárások mennek végbe (l. 13. ábra),347 például amennyiben két β úgy követi egymást, 

hogy nem ékelődik közéjük egy δ, úgy vagy közvetlenül egymás után kell következniük, 

vagy pedig egy α-γ lánckapcsolat áll köztük.348 Éppen ezért a 10. ábrán látható gráfról a 

nyilak elhagyhatók, míg a 15.-en a gráf szükségképpen irányított. Mindez annak a 

                                                             
346 Bruce FINK, The Nature of Unconscious Thought or Why No One ever Reads Lacan’s Postface to the 

“Seminar on the Purloined Letter” = Reading Seminars I and II: Lacan’s Return to Freud, szerk. Richard 

FELDSTEIN – Bruce FINK – Maire JAANUS, SUNY Press, New York (NY), 1996, 187. A Fink által 

helyesbített táblázatokat használom, mivel mind az Écrits eredeti francia kiadásban, mind pedig annak 

német és angol nyelvű fordításaiban hibásan szerepelnek a 2. és 3. sorok: egyrészt fel vannak cserélve az 

elemek, másrészt az első sorhoz képest jobbról balra kell olvasni, hogy helyes legyen a sorozat. Nagy 

valószínűséggel egy ilyen típusú inverzió tördelési (nyomdatükri) hiba, és nem lacani intenció. 
347 Vö. WEGENER, Neuronen und Neurosen, 89. 
348 FINK, The Nature of Unconscious Thought, 181. 
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túldeterminációnak a működési modelljeként szolgál, amelyet már láttuk a botanikai 

monográfiáról vagy az Irma műtétjéről szóló álomban. Ez azonban, még egyszer és 

immár jól láthatóan, nem interpretációs pluralizmus, hanem a jelentés nélküli jeleken 

keresztüli biztos eljutás technikája az álom megfejtéséhez, vagyis olyan desifrírozás, 

mely egészen biztosan eredményre vezet. Freud ezt a következőképp fogalmazza meg: 

„Ha fej, én nyerek, ha írás, te vesztesz.”349 Itt a jelek interakciója már maga alakítja ki a 

struktúrákat (SII 228), ehhez szubjektumot pedig csak annyiban igényel, amennyiben 

manifesztálódni akar – mint a Párizs és Párizs között cirkuláló levél. A görög betűk 

mátrixa modellezte tudattalanműködés szimbolikus áramkörébe belépő szubjektumban 

inzisztál ennek működése.350  Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy az e szimbólumok által 

végrehajtott kommunikációs aktus nem azonos az emberi beszéddel, ezért sajátos 

megközelítésmódot igényelnek azok a processzusok, melyek segítségével e lacani 

papírgép üzenetet alkot. Viszont ezt éppen a hiány feltöltésével sikerül elérnie, mely 

hiánynak – mint műveletgenerátornak – a működése csak ilyen keretek között 

demonstrálható.  

A szubjektum így értett stochasztikája azonban Liu351  vagy Geoghegan érvelése 

ellenére nem Neumann és Morgenstern alapvető fontosságú játékelméleti munkája felől 

válik befoghatóvá. A szerzőpáros a pénzfeldobáshoz kapcsolható olyan játékot, ahol azt 

kell eltalálnunk, hogy a másik fejet vagy írást (párost vagy páratlant) gondol-e, a nem 

szigorúan determinisztikus játékok közé sorolja. Megállapításuk, hogy ebben az esetben 

még az is pozitív előnnyel (positive advantage) bír, ha nem találjuk el ellenfelünk tippjét, 

hiszen minden mellényúlás már közelebb visz minket annak mintájához. 352 

Értelemszerűen itt a minta kialakulása függ egy változótól, mely mindazonáltal, ahogyan 

azt Neumann maga felveti, valójában az érmefeldobásnak a személyesítése, annak a 

randomitásnak a puszta tükrözése, hogy az fejet vagy írást eredményez.353 Éppen ezért 

                                                             
349  Sigmund FREUD, Konstruktionen in der Analyse = UŐ., Gesammelte Werke, Bd. 16, Fischer, 

Frankfurt/M, 1961, 43. Lacannak van még ehhez egy remek példája: amikor Freud egyik páciense 

ellentmondott annak, hogy az ő álma, mint az álmokról megállapította azt általánosságban Freud, 

vágyteljesítés lenne, akkor a pszichoanalízis atyja egyetértett vele, hogy tényleg nem tud abban vágyat 

azonosítani, azonban hozzátette, hogy ez páciense azon vágyát teljesítette be, hogy rácáfoljon a lélektanra 

(É 268). 
350 Vö. JOHNSTON, The Allure of Machinic Life, 75. 
351 Vö. LIU, The Cybernetic Unconscious, 299. 
352 John VON NEUMANN – Oskar MORGENSTERN, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton UP, 

Princeton (NJ), 1953, 110f. 
353 Uo., 144. 
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tévesek azok a meglátások, melyek számon kérik Neumannon, hogy Poe novelláját miért 

nem vette bele játékelméleti példái közé. Bár Az ellopott levél “even or odd” játékában és 

Neumann “matching pennies” példajátékában is az egyik randomitás modulálja a 

másikat, a két példa mégsem konvergál. Ugyanis Poe-nál a moduláció nem úgy történik 

meg, hogy egyszerűen randomitásként értelmeződik a mi, játékosok szempontjából a 

másik választása fej vagy írás között, hanem Neumannék játékelmélet felőli 

értelmezésével szemben az amerikai író novellájában különbség van a között, hogy 

pénzfeldobást próbálunk eltalálni vagy a másik gondolatát. Dupin tudniillik úgy állítja be 

a játékot, és ez legkésőbb Lacan interpretációjából nyilvánvalóvá válik (É 20), mint ahol 

ellenfelünknek az alteregójáként lépünk fel, ezzel viszont az ő helyzetét is módosítjuk 

annyiban, hogy randomitása egy másik véletlenszerűség függévényévé válik, tehát 

mintha ő maga is tippelni kezdené a lehetséges kimeneteleket. Poe novellájának játékában 

nem tükröződik a másik döntésében az érmedobás Markov-lánca (mint a Másik),354 

hanem ha mi működünk ellenfelünk alteregójaként, akkor a másikban is meg kell jelennie 

a találgatásnak, hogy mi képesek legyünk a mintát leutánozni. Vagyis az ellenfelünk az 

alapján dönt a Poe-féle játékban azzal kapcsolatban, hogy páros vagy páratlan számú 

kavicsot rejt el a kezében, hogy mi eddig párost vagy páratlant tippeltünk inkább, így ő is 

ugyanúgy figyeli a mi mintánkat, mint ahogy mi figyeljük az övét. Ez pedig közelebb 

tolja Poe játékát a szimulációhoz, a pattern recognition pedig szükséges független 

változóként jelenik meg. Ehhez pedig már egy olyan metajátékra lenne szükségünk, 

amelyet a játékelmélet képtelen végrehajtani.355 A recepcióban tehát Lacannak a páros és 

páratlan játékát érintő értelmezése hiába vált ki sajnálkozást Neumann kihagyott ziccere 

felett, amikor éppen a fanyalgókon lehetne számonkérni egy olyan modellt, amely viszont 

nagyon is illik a Poe-féle játékhoz. Ilyet pedig ismét csak Shannonnál találunk meg.356 

                                                             
354 L. a moduláló (nagy) Másik képének kapcsolatát az én által (az interszubjektív viszonyokban) alkotott 

képpel, vagyis a (kis) másikkal a Schéma L-nél az I. 2. a) ii. alfejezetben és a III. 5. a) ii. alfejezetben.  
355 Vö. Claus PIAS, Szintetikus történelem, Tiszatáj 2015/4, 89. A játékelmélet mindig ott feneklik meg, 

amikor a saját magára vonatkozását már addig a szintig koptatta annak érdekében, hogy a lehetőségeket 

kalkulálni tudja, hogy nem hagy olyan lehetséges pozíciót, ahonnan lépést lehetne kezdeményezni. Szilárd 

Leó is ezért dönthetett a lefegyverkezés (Abrüstung) mellett: Bernhard DOTZLER, Diskurs und Medium III: 

Philologische Untersuchungen, Fink, München, 2011, 340. 
356  Geoghegan mindazonáltal felveti annak lehetőségét, hogy Shannonék SEER (Sequence Extracting 

Robot) gépe ugyanazon az alapon működik, mint Lacannál a + és - túldeterminációs maradványa még a 

görög betűk által alkotott mátrixban is. A SEER mintákat keresett felhasználójának döntéseiben, és úgy 

próbálta eltalálni, hogy az páros vagy páratlan számra gondol-e. Shannonék ezzel azt kívánták 

demonstrálni, hogy az embernek sokkal nagyobb nehézséget okoz random (szám)sorozatokat generálni, 

mint egy gépnek (GEOGHEGAN, The Cybernetic Apparatus, 221f.). Ez azonban inkább a pszichoanalízis 
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Míg a hidegháború technikai alapjaként a játékelmélet parádés karriert futott be – 

hiszen soha nem tette meg azt a bizonyos utolsó lépést lánca realizációja felé, ahogyan a 

két szuperhatalom elnöki irodáiban sem nyomták be az atomtölteteket élesítő gombot 

soha–, addig Shannonnak a gondolatolvasó gépről készített 1953-as jelentése teljesen 

elhanyagolódott. Túl azon, hogy maga Shannon is inkább Poe, mintsem Neumann 

játékelgondolásával hozza összefüggésbe saját masináját,357 a Másik diskurzusa benne 

ténylegesen az áramkör diskurzusává válik. Mielőtt a játékos megnyomná a gombot a 

gépen, ki kell mondania, hogy jobb vagy bal, amennyiben pedig a gép ezt eltalálja, úgy 

nyeri az adott kört (play). Értelemszerűen Shannon gépe a felhasználó viselkedésében 

keres követhető mintákat a játék (game) során, amelyeket csak úgy tud megtenni, ha a 

tárolás és a memóriából előhívás műveletéhez szorosan hozzáköti a feldolgozásét. 

Ugyanis a gép két faktort vesz figyelembe akkor, amikor meghozza döntését: a játékos 

szempontjából az egymást követő két kör eredményét, illetve hogy változott-e a 

választása (jobb és bal között) e két kör közben, valamint azt követően. Az apparátus 

ugyanakkor képes dolgozni a véletlenszerűséggel is: amennyiben egy minta nem 

ismétlődik meg a játékos részéről legalább kétszer, úgy a gép random tippeli meg a 

választást. 358  Nyilvánvalóan e randomitásnak egy olyan független változóból kell 

fakadnia, aki itt maga a játékos lesz, illetve annak a gépre reagálása, és ezáltal 

stratégiájának megváltoztatása. Ezért a gép memóriájának mindig naprakésznek kell 

lennie, a feldolgozási folyamat valósidejű kalkulációjával kell biztosítsa az új inputra 

adott válaszát. Tehát szemben a megszakítás nélkül komputáló és továbbjátszó 

játékelmélettel, 359  a shannoni gondolatolvasó gép kódláncaiba (Szimbolikus) már 

integrálható egy nem kalkulált, tehát véletlenszerű tényező (Valós), melyre mindig 

visszacsatolás történik a gép döntésének meghozatalakor, 360  és ami az ebből fakadó 

eseménykövetkezményekkel történő kalkulációs metódussal közelebb tolja ezt az 

                                                             
azon sajátos okkultista hitéhez tartoznék, mely mindenfajta véletlenszerűséget kizár azzal, hogy a páciens 

élettörténetében talál rá precedenst (l. 93. jegyzet).  
357 Claude E. SHANNON, A Mind-Reading (?) Machine, Bell Laboratories Memorandum, 18/03/53, 688. 
358 Ua.  
359 PIAS, Szintetikus történelem, 85. 
360 Ennek temporális jelentőségéhez l. a II. 4 a) i. alfejezetet. 
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apparátust a szimulációhoz, ahol így inkább a komputációs teljesítmény,361 semmint a 

memória nagysága362 lesz meghatározó. 

 

 

14. ábra: Shannon gondolatolvasó gépe 

 

Felmerülhet az ellenvetés, hogy egy effajta merész megfeleltetés, melyet e rész 

bevezetőjében a médiumarcheológia történeti konstellációjával, e fejezetben pedig az 

átírás dinamizmusának és a tudattalan Enigmaszerű működésének konvergenciájával 

                                                             
361 Vö. Sebastian VEHLKEN, Supercomputing, Archiv für Mediengeschichte, 2011, 150. 
362 Vö. Alan M. TURING, Notes on Memory = B. Jack COPELAND et al., Alan Turing’s Electronic Brain: 

The Struggle to Build the ACE, the World’s Fastest Computer, Oxford UP, Oxford, 2012, 456. 
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támasztottam alá, nevezetesen hogyan kötődhet Lacan láncain keresztül Shannon 

Freudhoz, miért ne lehetne kiterjeszthető a mesterséges intelligenciát érintő kezdeti 

kutatásokra is? Ez különösképpen adná magát akkor, ha a lacani « Qui parle? » sokat 

hivatkozott kérdése és a turingi “imitation game” között valamifajta analógia 

kétségtelenül adódik első látásra. 363  Utóbbi, mint ismeretes, nagyon egyszerűen 

megfogalmazva, egy olyan teszt, ahol egy emberi “interrogatornak” egy emberrel és egy 

géppel beszélgetve kell megállapítania, melyik melyik. Amennyiben egy számítógép 

átmegy ezen a teszten, akkor intelligensnek nevezhető. Érdekesség, hogy már Shannon is 

kritika alá vette 1956-ban Turing hat évvel korábban négy tanulmányban is kidolgozott 

elméletét. Bár némileg zátonyra futott Shannon érvelése akkor, amikor bírálta a 

gondolkodásról adott kondícióikat Turing Computing Machinery and Intelligence 

tanulmányában, hiszen az angol matematikus nem adott definíciót a gépi gondolkodásra, 

mindössze azt jelentette ki, hogy egy gép intelligensnek nevezhető, amennyiben meg 

tudja téveszteni a kérdezőt, Turing koncepcióját Shannon alapvetően operatívnak 

találta.364 Az viszont már jogos észrevételnek tűnik, hogy mivel a sikeres teszthez csupán 

véletlenül választott válaszokat kell beprogramozni valamennyi lehetséges inputba, így 

egy kellőképpen nagy memóriával rendelkező gép – mely Turing esetében különösen 

találó támadási felület – képes a “historyból”, mint egy lexikonból dolgozva imitálni az 

embert.365 Ez persze felvetheti annak kérdését, hogy itt nem éppen annak révén lenne-e 

teljes a megtévesztés, ha nem adekvát válaszokat adna a gép, vagyis egy őrülthöz, egy 

pszichotikushoz hasonlóan viselkedne – ezért roppant sajnálatos, hogy a MANIAC soha 

nem került megépítésre.  

Rendkívül olcsó húzás lenne Turing intelligensgép-elméletének lacani produktivitása 

ellen érvelni azzal, hogy a Szimbolikusban nincs szexuális reláció, márpedig a papírgépek 

atyja maga váltotta fel a „Tudnak-e gondolkodni a gépek?” kérdését arra, hogy 

amennyiben kicseréljük egy férfi és nő közötti játékban a férfit gépre, akkor az 

interrogator vajon ugyanannyiszor fog-e hibázni?366 Azon az alapon viszont már annál 

                                                             
363 Gilles Chatenay is felveti ennek lehetőségét, igaz, ő nem hivatkozik a Lacannál explicite megjelenő 

elhatárolásra ezzel kapcsolatban: Gilles CHATENAY, Cybernétique, machines, pensée, parole et signifiant, 

lettre et jouissance, elérhető az interneten: 

http://www.psychanalyse67.fr/accueil/myFiles/148_GBE30C3651.pdf, 6f. 
364 Claude E. SHANNON – John MCCARTHY, Introduction = Automata Studies, szerk. UŐK., Princeton UP, 

Princeton (NJ), 1956, v. 
365 Uo., vi. 
366 Alan TURING, Computing Machinery and Intelligence = The Essential Turing, 441. 

http://www.psychanalyse67.fr/accueil/myFiles/148_GBE30C3651.pdf
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inkább kimutatható a lacani α-β-γ-δ mátrix által létrehozott papírgép shannoni alapja a 

turingi helyett, hogy a pszichoanalitikust sokkal inkább annak kérdése érdekelte, hogy 

„az ember e kísérletben egyáltalán emberi-e” (SII 367). Vagyis Lacan annak 

demonstrálására törekedett, hogyan határozza meg egy formális nyelv a szubjektumot,367 

amennyiben pedig Shannon gondolatolvasó gépe sokkal inkább technológiai 

manifesztációja annak a helyzetnek, amelybe a páros-páratlan játék cirkulációjakor az 

ember kerül, úgy csak a gondolatolvasó és nem a gondolkodó gép hordozza a 

pszichoanalízis azon poszthumán potenciálját, amelynek révén a szubjektum 

manipulációja mégiscsak végbemegy a tudattalan által; mindössze + és - jelek 

szükségeltetnek hozzá.368 

Mennyiben különbözik ez a játék attól, amelyet Derrida vezetett fel Lévi-Strauss-

kritikájában ’66-ban, amely végül a posztstrukturalizmus egyik eminens leitmotifjává 

vált? Először is adódik egy sajátos filológiai kuszaság: mint azt már írtam, Neumann és 

Morgenstern a körre a play, a játékra a game szót használták, ez a francia játékelméletbe 

jeux-ként, illetve jeu-ként fordítódott át. A jeu/game Georges-Théodule Guilbaud francia 

matematikus meghatározása szerint – akivel Lacanon kívül a (poszt)strukturalizmus 

valamennyi úttörő gondolkodója jó kapcsolatot ápolt369 –az emberi cselekvés modellje, 

amennyiben a neumanni utat követjük, vagyis egy csoportjáték és egy bármely 

élethelyzetben egyénileg meghozott döntés egyaránt játéknak számít. 370  Guilbaud e 

modell eltérését a valóságtól nem abban jelöli ki, hogy előbbi olyan puszta absztrakció 

lenne, amelyet szükségszerűen egybe kellene vetni az utóbbival,371 hanem hogy a játék 

időben lehatárolható: rendelekezik kezdettel és véggel. A gazdasági folyamatokra 

applikálva a játékelmélet ezért is okoz problémát, mert nehéz eldönteni, meddig tart egy 

kör. E felől érthető, hogy a French Theory egyesült államokbeli debütálásánál a jeu-ként 

értett játék épp e limitáció zabolázó hatása miatt inkább playként fordítódott, valamifajta 

szabad és végtelen játékot jelölve az irodalomkritikában. Liu ügyes meglátása ezzel 

                                                             
367 lean-Pierre DUPUY, The Mechanization of the Mind: On the Origins of Cognitive Science, Princeton UP, 

Princeton (NJ), 2000, 108, illetve Wolfgang ERNST, Gleichursprünglichkeit: Zeitwesen und 

Zeitgegebenheit technischer Medien, Kadmos, Berlin, 2012, 55. 
368 L. ehhez az I. 2. b) alfejezetet. 
369 L. GEOGHEGAN, The Cybernetic Apparatus, 174; LIU, The Cybernetic Unconscious, 300. 
370 Georges Th. GUILBAUD, The Theory of Games = The Foundations of Game Theory, vol. I, szerk. Mary 

Ann DIMAND – Robert W. DIMAND, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 1997, 357. (Köszönet 

a kötetért Keresztes Balázsnak.) 
371 Uo., 348. 
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kapcsolatban, hogy a jeu/jeux–game/play párban a French Theory importja lényegében 

nem más, mint egy visszatérés (USA [Neumann] =>Franciaország [Guilbaud] =>USA 

[Derrida]) olyan formában, hogy a játékelmélet kalkulációs, kiszámítható eredményekre 

alapozását felváltja a jeölők kötöttségek nélküli áramlása, a lezárhatatlan szemiózis.372 

Amire viszont Liu elmulaszt reflektálni, hogy akinek a játékfogalma felszabadítólag 

hatott az amerikai közegre ebben az inverz francia elmélettranszferben, az éppenséggel 

kifogásolta azt a típusú szabad játékot, amellyé az általa a ’60-as és ’70-es években 

gyakorta használt koncepció devalválódott: a jelenlét és távollét játéka ugyanis szinte 

transzcendentális módon kezdett előzetességgé válni jelenlét és távollét differenciájával 

szemben. 373  Holott Derrida jelenlét és távollét játékát éppen egymást előfeltételező 

működésében gondolta el eredetileg, hogy egy jel soha nem jelenhet meg egy másik 

távolléte nélkül, amely távollét így jelenlévővé is válik a differenciában elkülönbözve. Ez 

egyértelműen a teljesség (ennyiben idesorolható egy teleologikus alap előzetességként is) 

és önfenntartás/kiegyensúlyozottság ellen hat, a szupplementum logikájával pedig mindig 

egy újabb elkülönböződés lehetőségét megnyitva, az egyszerű jelenlét egész-ségét 

megbolygatva (ennyiben a pharmakon logikája is idesorolható).374 Maga az inskripció 

mint osztás és osztódás egy rendszerben375 szükségszerűen jelölő és szupplementáris 

láncolatokat indít el, ennek a homogenizálhatatlanságáért áll ki a játék. Az ismételhetőség 

csak tovább fokozza a differencia működését, olyan elkülönböződő különbségek 

újraíródását eredményezve bármely rendszerben, ami így lehetetlenné tesz bármifajta 

tiszta szingularitást, és nyomszerű (megelőző és megmaradó, de osztott) identitást 

kölcsönöz a dolognak; önazonosság az elkülönböződésben.376 Az az eldönthetetlenség, 

amelyet ez maga után von, nem ér el a határához, ezért az e mozgásról való döntésben 

mindig aktivizálódik maga ez a mozgás is, ami miatt minden döntésben benne rejlik, hogy 

nem lesz jelenvalóvá, vagy hogy nem végződik be: nem áll meg magában, nem autonóm, 

emiatt pedig bármikor más is lehetett volna, magától elkülönbözve. Ez nem valamifajta 

                                                             
372 LIU, The Cybernetic Unconscious, 292. 
373 Jacques DERRIDA, Toward An Ethic of Discussion = UŐ., Limited Inc, Northwestern UP, Evaston (IL), 

1988, 115f. 
374 UŐ., La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines = UŐ., L'écriture et la 

différence, Seuil, Paris, 1967, 426f. 
375 UŐ., Copy, Archive, Signature: A Conversation on Photography, Stanford UP, Stanford (CA), 2010, 3. 
376 Lacannak az ismétlést illető eltérő nézetére a szimbólumok terén a modern tudományossághoz kötve a 

II. 3. a) i. alfejezetében térek vissza. 
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paralízises, inkább spektrális állapot – de teljesen szembemegy a játékelmélet 

haszonelvűségével és stratégiaként értett döntésével.  

A Bitsch által Lacannál azonosított diszkrét kísértet azonban különbözik az 

eldönthetetlenség kísértetétől, amely nem bináris viszonyban áll az eldönthetővel vagy a 

döntéssel, hanem éppen annak lehetőségét nyitja meg – mint a jelenlét és távollét 

játékában. Ha Derridánál a játék nem bináris, a jelenlét és távollét nem azonosítható a 1-

gyel és a 0-val, és pontosan ez adja egy „máshogy is lehetett volna” horizontban Poe-

olvasatában (és Lacan-kritikájában), hogy a levelek nem érkeznek meg mindig a 

címzetthez, a véletlenszerűség Lacannál pontosan nem esély, hanem a bináris által 

determinálható stochasztika. Mert összevetve Derrida azon elképzelésével, hogy a jövő 

kiszámíthatatlansága (a bárhogy megtörténhet, a bármilyen jelenlét meghiúsulhat és meg 

kell hiúsuljon a játék eldönthetetlensége szülte véletlenszerűség miatt) áll szemben a 

politikai program jövőformáló performanciájával, mely utóbbi alapjául mégiscsak a 

nyitott jövőhorizont mesterséges és erőszakos formálása szolgál,377 nagyon úgy tűnik, 

hogy Lacan egy harmadik utat választ, mégpedig a jeu-nek épp a game formáját, amikor 

a memóriaműködés szimbólumok általi determinációjáról értekezik – ezzel a jövőt a 

múltba transzponálva. Mind a mi, mind a másik mechanisztikus működésének 

demonstrálása a fej vagy írás játék átírásaival a tudattalan mediális működésmódjának az 

emlékezési aktusokban történő megnyilvánulásának bizonyítására szolgál, és pontosan 

annak a guilbaud-i beállítódásnak veti alá magát, amely a derridai játékfogalommal 

szemben nagyon is az önálló optimumot (autopoézist) tekinti minden döntés 

kontextusának és céljának.378 A játék végtelensége itt legfeljebb egy végtelen hálózatban 

valósulhat meg, olyanban, ahol névleg végtelen a lehetséges szituációk száma, tehát nincs 

visszatérés egy csomóponthoz (node), amennyiben diagrammatikus ábrázoljuk; az ilyen 

hálózatok aciklikusak, így bár a szituációk száma véges, azok egy végtelen elemű halmaz 

részének tekinthetők.379 Guilbaud ehhez a csel elméletét kapcsolja, ahol egyszerre van 

pozitív és negatív előny: megpróbálom kitalálni az ellenfelem intencióját egyrészt, és úgy 

rendezem a dolgokat, hogy ne tudja eltalálni az enyémet másrészt.380 Ez nem más, mint 

stratégiai tervezés, információmenedzsment: döntésemmel annyit árulok el arról, mit 

                                                             
377 Uő., Spectres de Marx, Galilée, Paris, 1993, 126. 
378 GUILBAUD, The Theory of Games, 351. 
379 Uo., 364 
380 Uo., 372. 
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tudok, hogy a másik még ne módosítsa stratégiáját.381 Ez annak az információelméleti 

megközelítésnek, „interpretációnak” az alapja, amelyben az olvasatot mindig megelőzi a 

kalkuláció.382 Guilbaud, aki nem kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy Lacan Poe 

novellája feléje forduljon, ezért a következő értelmezését adja az even-odd játéknak: „A 

»páros vagy páratlan« játék megoldása tiszta sor. Poe feltételezi, hogy a kettő közül az 

egyik játékos intelligensebb, mint a másik, ezért könnyű értelmezni a játékot. De ha 

feltételezzük, hogy a két játékos már egy jó ideje együtt játszik, feltehetjük a kérdést: mi 

történik akkor, amikor már elegendő tapasztalat birtokában ugyanakkora reflexiós 

teljesítményt nyújtanak?”383 Lacan számára pedig pontosan ez a sarkallatos pont, amely 

teljesen mindeggyé teszi, hogy humán ágensek játszanak-e egymással, sőt ebben az 

esetben annál inkább gépszerűen kezdenek el viselkedni, azt a randomitást behozva a 

játékba, amely a shannoni gép sajátja, amikor nem tud követni egy bevett mintát – a gépi 

tanulás turingi lehetőségéről nem is beszélve. Itt a médium szubjektumátejtése már nem 

a mcluhani módon percepcionális átverés. Nem véletlen, hogy Guilbaud így folytatta: 

„Az egyetlen megoldás ebben az esetben mindkettejük számára, hogy véletlenszerűen 

válasszanak [a páros és páratlan között], figyelve arra, természetesen, hogy a maguk 

javára fordítsák ellenfelük legutóbbi hibáját.” 384  Lacannak az előszóban is idézett 

kijelentése, amely a szimbóluk inherens interakciójára vonatkozik, ezért is kíván 

eltávolodni attól az asszociationizmustól, amely szubjektív faktoroknak utalta ki a 

determinációt két esemény között,385 nem pedig a láncolat elemeinek deszubjektív, de 

nagyon is a szubjektumban végbemenő működését vélte meghatározónak – mint tették 

ezt a Lacan-kortárs behavioristák. 

Márpedig Lacan ennek alapján váltja fel az ismétlési kényszert (compulsion de 

répétition, a freudi Wiederholungszwang) ismétlési automatizmusra (automatisme de 

répétition), amely a szubjektum cselekvését immár bináris kódolással modulálja, ehhez 

pedig csak papírgépek révén lehetséges hozzáférni. A kvalitatív szemlélet, mely 

eredetileg az elsődleges (tudattalan) és másodlagos (tudatos) folyamatok között tett 

különbséget, 386  úgy alakul át Lacannál ennek köszönhetően, hogy elsődlegesen a 

                                                             
381 Eva HORN, Knowing the Enemy: The Epistemology of Secret Intelligence, Grey Room, Spring 2003, 70. 
382 Uo., 71. Ellentétben a hermeneutikai modellel, l. 281. jegyzet. 
383 GUILBAUD, The Theory of Games, 373. 
384 Ua. 
385 Lorraine DASTON, Classical Probability in the Enlightenment, Princeton UP, Princeton (NJ), 1988, 196f. 
386 FREUD, Project for a Scientific Psychology = The Origins of Psycho-Analysis, 367.  
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folyamatok technológiai kondícióra kezd koncentrálni, ahelyett, hogy azok 

gyakoriságának jelentését vizsgálná (kvantitatívra váltana). Vagyis amennyiben a 

tudattalan üzenete eleget tesz a wieneri definíciónak,387 tehát időben eloszló diszkrét vagy 

szeriális sorozata a mérhető eseményeknek, akkor az analízisnek, amennyiben a 

tudattalant be akarja fogni, az ugyanazon vezetékeken végbemenő beszélgetések 

kompresszálására kell fókuszálni a telefonvonalakon folytatott tereferék tartalma helyett 

(É 299, illetve SII 104f.), és az álom kriptogramjainak formátumfeltételeire, mint azt már 

megállapítottam: ez a minőségi szemlélet reappropriációja Lacannál.388 Az analitikus 

mérnök így vizsgálhatja a kibernetizált tudattalant, melynek üzeneteit a jelkészletből 

(batterie des signifiants) válogatott elemekből kezdi desifrírozni. 389  A binárisan 

kódolható műveletek adják ugyanis az ismétlési kényszer technológiai a prioriját, 

miközben a kódolás során az (elemek) ismétlés(e) maga konstitutív szerepet tölt be, tehát 

saját előállításában műveletileg közreműködik: az üzenet extraktálása a +-kba és -kba 

kompresszáltból, az igen-nem, 0-1 és nyitódás-záródás (SII 111) párok mentén megy 

végbe, amit Lacan a tudattalan működésének feleltet meg. A szimptómán keresztüli 

artikulációnak tehát nem a tartalma, hanem a mikéntje a lényeges (minőségként), a bináris 

oppozícióknak a kódolás mentén történő kicsomagolása. A betű üzenete – figyelmeztet 

Lacan – nem az üzenet hétköznapi értelmében jelentésként értendő, hanem szimbólumok 

stochasztikája, egy valószínűségfaktor, ami mindig műveleteket anticipál (SII 352), mint 

a Párizs és Párizs közötti áramkörben cirkuláló levél a továbbküldést, vagy a titkosírás 

produktuma a dekódolást. Az üzenet kibomlásának módja a crikulációban maga a 

kibernetikai tudattalan, a tudattalan - és + jelekben inzisztálásának desifrírozása pedig az 

álomfejtés praxisának megfelelően megy végbe az önmagukat feltörő/kicsomagoló 

kriptogramok mentén. Az átírás és kicsomagolás művelete itt azt is jelenti, hogy ezek a 

folyamatok algoritmizálhatók, tehát a tudattalan műveleti inzisztálása modellezhető olyan 

meghatározott szabályrendszerrel, mint amilyet Shannon gondolatolvasója bírt, de akár 

egy egyszerű irányított gráffal is. 

 

                                                             
387 Vö. Norbert WIENER, Cybernetics: Control and Communication in the Animal and the Machine, MIT 

Press, Cambridge (MA), 1985, 16.  
388  Hogy a mennyiség hogyan értve csap át minőségbe információelméleti (és nem szocialista) 

kontextusban, azt a II. 4 a) i. alfejezetben tárgyalom. 
389 BITSCH, Die Kybernetik des Unbewußten, das Unbewußte der Kybernetik = Cybernetics–Kybernetik: 

Die Macy-Konferenzen 1946–1953, Bd. 2, szerk. Claus PIAS, Diaphenes, Zürich, 2004, 160. 
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15. ábra: a lacani papírgép (a wegeneri „Haus des Seins”)390 

 

Amennyiben a gép által produkált láncsorozatokat felbontjuk, nemcsak azt fogjuk 

tapasztalni, hogy a kizárási szabályok miatt α és γ dominánsabban vannak jelen, mint β 

és δ, 391  miközben a kiindulási elemekként szolgáló pluszoknak és mínuszoknak 

megfeleltetett fej vagy írás dobási valószínűsége alapján inkább β-vá γ-vá állnának össze 

a hármasok (a sorozatban fejet vagy írást dobást csökkenő valószínűsége 

[50%=>25%=>12.5%...] alapján [vö. SII 215]), hanem hogy nemcsak a rendszerben 

egymás után következő elemek szempontjából köti meg a kezünket a papírgép 

algoritmusa, de már a szabad választásnak hitt kezdőelemnél is látensen működött a 

gépezet befolyása (vö. É 269). Az ismétlési kényszer compulsion-ja így válhat 

automatisme-é (SII 83), hiszen a grafikai apparátus nem pusztán szubjektumfüggetlenül 

működik, automatikusan ismételve a jeleket, de kényszerítő erővel is bír a szubjektumra 

nézve; felfüggeszti annak illuzórikus szabadságát, automatikusan dönt helyette az 

elemekről – itt pedig már nem egy játékos alteregója, hanem sokkal inkább Shannon 

áramkörének Másikja kezd el benne szerepet játszani, ahogyan a random inputok alapján 

mégis determinisztikussá válik a szubjektum választása a stochasztikus folyamatokban. 

Vagyis a gépezet saját működésének folyamatait is kódolja (ezért is lehet a 

pszichózisszemiotika modellje, ahogyan az a jelölési feltételeket is érvényesíti a 

jelölésben), méghozzá megint csak véges számú szimbólummal, cirkuláris zárt 
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391 Vö. FINK, The Nature of Unconscious Thought, 182.  



162 
 
 

 

rendszerként. 392  Médium és algoritmus, tudattalan és folyamatai, álom és álomfejtés 

egybeérése történik meg e masina működésében a mathémák révén, ahogyan a Valós 

Szimbolikusmegalpozó feltételei komputálódnak a pszichózisszemiózisban, így már azon 

kódlánc szintaxisán belül fejti ki hatását a Valós operatív maradványa, amelybe a 

szubjektum illeszkedik, aminek köszönhetően egyáltalában manipulálhatóvá válhat.393 

Ebben a Szimbolikus áramkörben (circuit) a tudattalan saját jelölhetetlen folyamataiért 

kiálló Valós diszkrét üzenetforrásként működik, olyan modulációt hajtva végre, mint az 

álomban a rébusz. Az Irma-álom trimetilaminja ugyanis pontosan ilyen jelölhetetlen, üres 

hely, mely minden további bináris kódolást (beleértve saját megfejtését is) ütemez(i) az 

álomban. Nem egyszerűen hiány, hanem maga a moduláció, ahogyan a kódfejtési-

asszociációs láncokat útjára indítja a betűkre bontható képlet (egyszerre ab és a és b). 

Amit Freud erre reflektálva az álom köldökének nevez, azt Lacan caput mortuumnak (É 

50) hívja, olyan üledéknek, amely köré minden ismétlés (permutáció) szerveződik: egy 

üres hely a jelölés szempontjából, amitől mégsem robban le a kommunikációs rendszer, 

hanem éppen ez hozza működésbe, mert a szimbólumok ennek a hiánynak köszönhetően 

tudják saját belső rendjüket megszervezni. 394  Nem hiába hozta fel már Turing is a 

szubjektum részlegesen random gépszerű működésének két eminens példájaként a 

kriptográfiát és a (nem csak természetes) nyelvek fordítását, melyek a külső világgal 

minimális kontaktust követelnek meg.395 Vagyis Turing szerint a(z át)fordítás műveleti 

terepét csak Szimbolikus rendszerek közötti transzferek rajzolják ki, és nem szükségszerű 

hozzájuk a gép inherens folyamati kódláncolatain túlra nyúlni, nevezetesen egy olyan 

típusú átmenet, mely a kvantitatív szemlélethez rendelt homeosztázis feloldásával járna, 

így azt Freud még kénytelen volt kvalitatívként tételezni.396 

1936 után viszont éppen emiatt végezhette el Lacan az Entwurf kibernetikai 

revízióját, a minőségi szemlélet által bevezetett differenciát mathémák révén berekesztve, 

a determinisztikus folyamatainak binarizálásával a tudattalant papírgéppé alakítva; 

pontosan arra épített, hogy létezik a jelölőnek olyan horizontja, mely elszakítható a 

jelöléstől, van olyan ideogrammatikus mozgás (írásképiség), ami formalizál és nem 

                                                             
392 Vö. TURING, On Computable Numbers, 60. 
393 Wolfgang ERNST, Signale aus der Vergangenheit: Eine kleine Geschichtskritik, München, Fink, 2013, 

119.  
394 Ugyanezt látjuk majd Ferenczi gépei esetében a II. 4 b) fejezetben. 
395 Alan TURING, Intelligent Machinery = The Essential Turing, 416. 
396 Vö. FREUD, Project for a Scientific Psychology, 358. Illetve l. az I. 2. a) i. alfejezetet. 
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referál. Például az aleph (keselyű) és a vau (csibe) együttesen kiadott ’lenni’ igéjében e 

jelek ornitológiai horizontját ezért vált lehetségessé teljesen mellőzni (É 510), és így 

mindösszesen a szimbólumok inherens interakciós mezejére szorítkozni. Ez a betű lacani 

alfanumerikája, mely pszichózisszemiotikájának alapja, pszichoanalitikus 

komputációjának mondus operandija; az instancia, ahol „a gépi átveszi az uralmat, mert 

csak a gépek képesek szimbolikus műveleteket úgy végrehajtani, hogy mellőzik a 

szemantikai referenciát, mely csak akadályozza az eredményes adatfeldolgozást.”397 

Lacan papírgépében a vésetek tudniillik semmi mást nem közvetítenek, mint saját 

magukat, nem értelmeznek, hanem működésükben mutatják meg a jelölés üres helyeit, 

melyek az elszólásokon, szintaktikai és morfotaktikai rendellenességeken, torzulásokon, 

valamint mindezeknek az időbeliséghez képesti viszonyán alapulnak, ezzel közelebb 

kerülve az elfojtás (visszatérésének) és annak az üres helyén történt valamennyi 

iterativitás működésmechanizmusához. Csak alfanumerikusan válik feldolgozhatóvá a 

caput mortuum: hogy egy 1-est nem követhet közvetlenül egy 3-as, mert beékelődik egy 

2-es, az megegyezik azzal, hogy a shannoni telegráfmodellben nem követheti egymást 

két betűszünet, mert az szószünetet eredményezne. Ahogy Shannonnál az átírás a hat 

elemre megtörténik, és ezzel szabályok nélkülivé változik a rendszer, mert egyértelműen 

meghatározott lesz, hogy mely elemnek kell benne következnie (vagyis egy bizonyos 

helyre csak egy bizonyos elem kerülhet), úgy az α-β-γ-δ mátrixban is csak egyetlen lánc 

kerülhet a köztes helyekre; nem a lehetőségük adott, hanem letiltások mennek végbe, míg 

végül egyetlen elem marad. Így kerül a véset pontosan oda, ahol annak mindig is helye 

volt a hiány alapján (SII 346), mint például a (t-2)-höz a pont a shannoni modellben. Az 

üres hely mint moduláció itt a freudi Nachträglichkeit működésmódját is érvényesíti 

temporálisan, tehát a Valós rögzítése által biztosított retroaktivitás a Szimbolikusban 

kiaknázódik akkor, amikor már nem a múlt prognosztizálja a jövőt (tehát nem pusztán a 

t1 szabja meg, mi kerülhet t3 állapotba), hanem a jövőbeli stádium határozza meg a 

láncok elhelyezkedését (jövő a múltban kétszeresen is).398 A shannoni telegráfhoz képest 

már itt megmutatkozik az a többlet, amellyel a pszichoanalitikus papírgép képes szolgálni 

a médiaelmélet számára: az időtengelyt úgy manipulálja valós időben, hogy a jövővel 

mint egy paraméterrel vagy változóval dolgozva visszamenőlegesen fejthessen ki hatást, 

                                                             
397 ERNST, Media Archaeography, 64. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy Ernst ezt a potenciált csak az 

alfabetikus írás megjelenésétől kezdve tekinti az írás sajátjának. 
398 Ennek temporealitásához l. a II. 3. alrészt. 
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ahogy ezt a regresszív folyamatok teszik a pszichében. A jövőből múlás és a hiány köré 

épülő determinált ismétlésének ez a sajátossága, melyet az 1-2-3 láncnak az α-β-γ-δ 

mátrixra történő átírása modellez. Ilyetén mód képes tehát a pszichoanalízis annak 

grafikus verifikálására, hogy az elfojtás akkor és csak akkor lehetséges, ha már az inputnál 

elrendeződnek a vésetek és nem bevésődnek, majd később elfojtódnak (SII 132); az 

elfojtott visszatérése ezért lehet maga a valódi elfojtás (SI 268f). Tehát nem későbbi az 

emlékezés, mint a percepció, nincs először tudatos és utána tudattalan. Ez a « futur 

antérieur » működése a pszichoanalízisben, amikor is valaminek a bekövetkezése egy 

utána jövő eseményhez kötődik, ám mikor ez utóbbi megvalósul, akkor már előbbinek 

meg kellett történnie; a második esemény tehát après coup feltétele az előbbinek. A lacani 

papírgép processzusai pontosan ugyanazt a mozgást modellezik, amit a 8. ábrán láttunk, 

ahol a rejtve maradt B elem, vagyis Fließ elfojtása, kapcsolja össze A-t és D-t C-n 

keresztül. Ez a punktuáció, ütemezés (scansion) az írástechnika által fogja be az elfojtás 

műveletét: az elemek (legyenek azok plusz és mínusz jelek, számok vagy betűk) akkor 

képesek modellezni a tudattalan elemek viselkedését műveletileg és hatásukban, amikor 

az Imaginárius kalkulusához hasonlóan formalizálódnak (beleértve ebbe a +-ok és --ok 

átírását is 1-esekre, 2-esekre, stb.). A randomitás t1-nél és t4-nél determinitásba fordul 

t3-nál és t2-nél. 

Ez nem mást jelent, mint hogy Freudnak a következő alrészben tárgyalásra kerülő 

modelltalálása az emlékezet működéséhez azon a felismerésen alapul, hogy a graféma 

manipulációja nyújtotta szerialitás és diszkréció differenciája révén nyílt először 

lehetőség csatorna és kód szétválasztására, amellyel a rébuszt nem reprezentációként, 

hanem alfanumerikus modulálációként lehetett megragadni. Lacan feladván Freud azon 

törekvését, hogy különbségtételét a neurotikus és nem neurotikus között bármikor is 

képes legyen alátámasztani kvalitatív szemlélete révén a tudattalan és folyamatai teljes 

leírásával, inkább médiumelméletbe fordította a pszichoanalízist, azokra a kondíciókra 

koncentrálva, melyek a tudattalan folyamatainak működésmódját lehetővé teszik. A 

pszichózisszemiotika segítségével azonosított jelölési kondíciókat egy olyan 

papírgépszerű működésben kezdte el kihasználni, amelynek eredményeként a 

jelölhetetlen Valós folyamatai és a Szimbolikusban lehetséges alfanumerikus interakciók 

a grafikus operacionalitásban konvergálni kezdtek egymással. Feltételezhető, Lacan e 

lépést annak révén tette meg, hogy észrevette: már Freud grafikái is olyan interakcióba 
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léptek a pszichés apparátus folyamataival, ahogyan leírásai tették azt az általa választott 

teoretikus modellekkel. 

 

iv. az átírás mint emlékezési aktus 

Érdemes ennek az alrésznek a lezárásául szolgáló alfejezetben megismételni azt, hogyan 

is aktivizálódik a médiumelméleti keret Freud esetében: nem annak okait vizsgálom, 

miért tűnik fel nála a mikroszkóp, hanem hogy ez miként kerül elővezetésre az 

érvelésben, hogyan mediatizálódik a nyelven keresztül, illetve hogy éppen a nyelvet 

(annak operatív és performatív horizontját) hogyan bővíti egy adott médium technológiai 

operativitása. Vagyis nem az érdekel, Freud milyen tapasztalatokkal rendelkezett az adott 

apparátusról, hanem hogy maga az apparátus milyen saját mediális keretet érvényesít a 

deskripciójában, illetve hogy ez milyen következményekkel jár Freud szövegeiben, mely 

irányba vezeti az érvelést és a teóriát. Freud az Álomfejtésben két diagramot vázol fel 

annak érdekében, hogy megmutassa, a stimulus miként képes a memóriába íródni, majd 

pedig onnan később előhívódni. 
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16. ábra: Freud „memóriadiagramjai” 

 

Természetesen e memóriadiagramokat megelőzi egy apológiazuhatag, melyben Freud 

saját maga tárja fel mindazon metaforákat, amelyek elégtelennek bizonyulnak, hogy a 

psziché mechanikáját és – Gustav Fechner Elemente der Psychophysik c. művének egyik 

megállapítását követve – helyét meghatározzák. Ezért figyelmezteti Freud arra olvasóit, 

nehogy összekeverjék a keretet (vagy jelen esetben az alaprajzot) magával az épülettel,399 

a modellt a modellezett tárggyal, jelen disszertáció keretein belül pedig a papírgépet a 

tudattalannal. Jogosan merül fel a kérdés, hogy legtisztábban az ezt megelőző 

alfejezetben nem éppen ezt a tilalmat szegtem-e meg. Már az előszóban, illetve e rész 

bevezetőjében is jeleztem, hogy Lacan “inmixing” koncepciója felől tekintve 

lehetségesnek tartom a folyamatok egybevágását (processzurális konvergencia), illetve 

                                                             
399 FREUD, Álomfejtés, 374. 
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ennek révén a Freud operacionalizált üzeneteként működő törés áthidaló szerepét Valós 

és Szimbolikus között az Imagináriuson keresztül. Sőt, amellett érveltem, hogy kizárólag 

így működhet a lacani pszichoanalízis. 

Freud azonban nemcsak a pszichés apparátus és annak grafikus modellező apparátusa 

között feltételez törést, hanem előbbit már eleve osztottnak tekinti az érzékletek 

(perceptek) és emléklenyomatok (engramok) tekintetében. Viszont éppen itt jelentkezik 

a grafikus apparátusnak az egységesítés felé mutató tulajdonsága, a szimultaneitás; rajta 

e két, időben elválasztott tényező egyidejűleg lehet jelen. Ez az alapvető potenciálja a 

diagramnak már csak azért sem lebecsülendő, mert Freud szerint az érzékletek mindig 

egyidejű előfordulásuknak köszönhetően íródhatnak be engramokként, vagyis az 

érzékelhető W a memória M egyik (ER) alrendszerében elsősorban az asszociáció alapján 

jelenhet meg inskripcióként. Freud szintén megjegyzi azonban, hogy az emléknyomok 

csak akkor létezhetnek, ha a rendszer elemei szüntelen módosulnak.400 Ez egy olyan 

működésmód felé vezet minket, ahol az egyszerű tárolás a folyamatos és valós idejű 

önírásra váltódik fel Freudnál, 401  a konstans újraíródásos újrarendeződésnek 

köszönhetően a memória alrendszereiben. Ehhez nemcsak az engramok, hanem az 

inskripciós aktusok kondíciói is rögzítődnek; Freudnak nemcsak a topográfiája 

(tudattalan, tudatelőttes, tudatos) dinamikus így, hanem maga a rögzítési folyamat is azzá 

válik. Freud másik feltétele, hogy egy alrendszer minél „távolabb” helyezkedik el az 

emléknyom „nyersanyagától”, annál kevésbé válik érintetté a perceptek eredeti 

konstellációjától:402 az ER’ alrendszerben W újrarendezése más standard alapján (pl. 

hasonlóság) mehet végbe. Még abban az esetben is igaz marad ez a kijelentés, amikor egy 

engram például térbeli alapon íródik újra ER”-ben, hiszen az elrendeződés 

progresszivitása miatt továbbra is időbeli faktoroknak marad kiszolgáltatott. Ez a művelet 

mindazonáltal nem az eredeti inskripciós eseményhez tartozik, hanem sokkal inkább 

annak köszönhetően mehet végbe, hogy – mint azt Freud feltételezi – nem kizárólag 

egyszerű progresszión alapul a memória működése. Az Apám, nem látod, hogy elégek 

álomra hivatkozva, 403  amikor az apa szemébe alvás közben fény szüremkedik be a 

kigyulladt szobából, gyermeke szikrázó holttestének látványát indukálva az álmában, 

                                                             
400 Uo., 378. 
401 Mint az a varázsnotesz esetében válik a leglátványosabbá: l. a III. 5. b) ii. alfejezetet. 
402 Uo., 376. 
403 Uo., 372. 
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Freud a regresszió munkálkodását találja meg a memóriarendszer kulcspozíciójában, ami 

a percepciós pólustól a motorikus bázisig, vagyis az álomképződés irányával ellentétesen 

működik időbelileg. Amikor egy stimulus nyomának az újrarendezése megtörténik, a 

reinskripció mindig egy temporális, de valós idejű és a síkon időtengely-hajlító módon 

megy végbe, megfordítva az álomkonstrukciónak a botanikai álom esetében már vázolt, 

bevett irányát (a memóriától [Tagesreste] a percepcióig). A memória minden egyes 

alrendszerének munkájához így az őket megelőzőeket kell figyelembe vennie, miközben 

éppen „feléjük” írja vissza működését. Tehát, bár Freud kijelenti, hogy „[s]zigorúan véve 

nem kell a pszichés rendszerek valóságos térbeli elrendezését feltételeznünk”, 404  a 

térbeliesített idő nélkül az inverz-regresszív folyamatokat lehetetlen lenne nemcsak 

modellezni, de maguknak e folyamatoknak végbemenniük. Freud keresztmetszetei Lacan 

α‑β‑γ‑δ matrixával vágnak így egybe, hiszen adott a két végpont, és a köztes pozíciók – 

a t2 és t3 meghatározódva a t4 és t1 által – úgy anticipálják a beírandó elemeket, hogy 

közben folytonos transzkripció is végbemegy köztük; előbbinél az érzet és az emlék, 

utóbbinál a háló és a mátrix között. Annál is inkább, mert a betű útja maga is égető lehet 

(É 509): « Mais ne sentons-nous pas depuis un moment que d'avoir suivi les chemins de 

la lettre pour rejoindre la vérité freudienne, nous brûlons, son feu prenant de partout » – 

ahogyan Lacan elmés allúziójával az égő fiúról szóló álomra kihasználja a betűnek az 

eddigiekben megállapított nem lineáris jellegét, illetve imaginárius, grafikusan 

polifonikus extrapolálhatóságát.  

Amennyiben tehát fenntartjuk, hogy a modellezés nem járulékos vagy aspektuális a 

tudattalan folyamataihoz képest, akkor e kétirányú processzusokhoz a pszichoanalízisnek 

olyan apparátust kell prezentálnia, ahol a progresszió munkája regresszióba fordul.405 

Lacan és Shannon rendszerei végső stádiumukban mindenfajta szabályt felszámolnak, 

mivel evidenssé válik bennük, hogy adott helyre kizárólag mely elem kerülhet. E 

szabálynélküliséggel mindketten látszólag visszatérnek kiindulópontjaikhoz, a 

pénzfeldobás és az üzenet betűinek egyenlő esélyeihez, vagyis az egymást szabadon 

követő tagokhoz, melyek anticipálják saját átíródásukat pluszokká és mínuszokká, hogy 

aztán hármasokként vagy pontként, vesszőként és szünetként csoportosítódjanak. Freud 

szerint a regresszió sajátja, hogy működése közben minden eredeti kapcsolatot (pl. az 

                                                             
404 Uo., 374. 
405 Ennek makrotemporális jelentőségéhez l. a II. 4. b) fejezetet. 
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álomgondolat és álomtartalom közöttit) szétbont, és helyükbe az új állapotba került 

rendszer megváltozott szabályai alapján posztulál újakat: a véletlenszerű láncolata a 

fejnek és írásnak így válik már az 1-2-3 hálóban determinisztikussá. De minden ilyen 

rendszerben egy bizonyos maradványa a nyersanyagnak kiiktathatatlan marad. Ez a 

maradék nem egyszerű ellenállási tényező, amely nekifeszülne az újbóli beíródásnak 

valamifajta eredet nevében, hanem a rendszer adott állapotában már jelölhetetlen, csak 

relációkban létező elem, az előző alfejezetben említett caput mortuum – ami egyszerre 

még nincs és már jelen van, a hiány, mely csak az általa indukált műveletekben fogható 

be. Egy szimbolikus lyuk, üres hely, mely mindazonáltal nem kaphat saját jelölést, hanem 

az átíródásban létezik csak: az emlék beíródása (aktusként) újrarendez minden addigit. 

Ez az 1-2-3 háló szabályrendszere, mely az α‑β‑γ‑δ-mátrixban érvényesül, feltöltve a 

lánckapcsolódások közötti helyet (l. 11. ábra), ugyanakkor saját alapjaira is hat: a 

pluszokra és mínuszokra visszamenőlegesen. E kétirányúság a maradvány sajátja,406 a 

caput mortuum pedig akkor aktiválódik, amikor egy 3-as egy 1-es követ – vagy fordítva 

–, beírva egy 2-est, vagy amikor két betűszünet szószünetbe fordul. És bár Freud 

fenntartja, hogy minél távolabb helyezkedik el egy memóriaalrendszer a nyersanyag első 

inskripciójának inputjától, annál kevésbé érintett az eredeti konstelláció által, annak az 

eddigiek alapján világossá kellett válnia, hogy mind a freudi, lacani és shannoni modellek 

által véghezvitt átírások, mind pedig maguknak a modelleknek az átírásai is olyan időbeli 

és ismételhetőségi kodifikációkon nyugszanak, amelyek az általuk kezelt elemekhez 

képest inherensek – de nem egyidejűek.407  Mert az alapszinten elhelyezkedő elemek 

biztosítják azt a lineáris progresszivitást, mely minden diagram kezdőpontja lehet,408 

hogy aztán ez válhasson manipulálhatóvá a modellek által. 

Lacan ezért rukkolhat elő sajátos szofizmusával anélkül, hogy ellenszegülne a freudi 

tiltásnak: amennyiben a tudattalan folytonos átírást hajt végre, valahányszor 

manifesztálódik, és ez időbelileg előre és visszafele is szituálódik, továbbá ennek 

lehetőségét a legalapvetőbb egységek, a pluszok és mínuszok biztosítják, akkor maga is 

kódklaszterként tételezhető.409 Mert ha ilyen könnyedén lehet a pénzfeldobás Markov-

láncát + és - szimbólumokkal felírni, akkor 0 és 1 vis-à-vis relációi mentén kódolhatókká 

                                                             
406 L. a II. 4. b) fejezetet. 
407 L. a II. 4 a) i. alfejezetet. 
408 Vö. FREUD, Álomfejtés, 378. 
409 BITSCH, Die Kybernetik des Unbewußten, 160. 
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tehetők e random tényezők, az ismétlési kényszer révén elfojtódás és feltárulás 

mechanizmusait annak mutatva, amik: automatizmusok. Máshogy megfogalmazva: 

mivel, egyrészt, az elemek bináris kódolása, és ennek révén kulcspozícióba (t1-be és t4-

be) kerülése a technológiai a priori-t szolgáltatják az ismétlésnek (az automatizmus azért 

lehetséges, mert bináris), másrészt, egy üzenet létrehozása a bináris kódolás révén 

ismétlésen alapul (az ismétlés automatizmusa már eleve aktív mindenfajta kódolásban), 

úgy létrejöhet egy kettős kötés. Amikor az elemek belépnek a modellek rendszerébe, 

akkor alapvető és inherens időbeli struktúrájuk implementálódik annak szabályrendszere 

alapján, viszont újabb temporális indexekkel is bővül a regresszió vagy a (freudi) 

Nachträglichkeit révén. A tudattalan működése ezért írható fel láncokkal, gráfokkal és 

mátrixokkal. Az ismétlés nem reprodukció, hanem éppen a hiány szimbolikus működése 

(SXI 59). Ennyiben pedig az a bizonyos másik hely Freudnál, a percepció és a tudat között 

nem lehet anatómiai üresség, hanem, ahogyan a láncok emlékezete Szimbolikus művelet, 

melyben az azon túli (Valós üres hely) modulációja köszön vissza, úgy az emlékezés 

egyik végponthoz sem tartozó operációi is a diagrammatizmuson keresztül artikulálódó 

tudattalanhoz kell tartozzanak. 

Ennek szellemében minden egyes transz- és (re)inskripció, melyeket a modellek 

véghezvisznek, nem kizárólag tárolási mechanizmusként jelentkeznek egy elem rögzítése 

során, hanem annak a módnak is a beírását elvégzik, ahogyan az megtörténhet (à la 

pszichózisszemiotika). Vagyis Freud, Lacan és Shannon modelljei a médiummá válás 

kondícióit is színre viszik működésükkel: nem egyszerű rögzítési aktusok, hanem a 

feldolgozás és átvitel folyamatainak enaktálóiként tesznek szert mediális státuszukra. 

Shannon négyelemes modelljének átírása hatváltozósra, vagy Lacan számjegyeinek 

görög betűkké transzformálása egy már mindig előzetes transzkripciónak köszönhetően 

történhet meg. Ez utóbbi pedig a modellen kívülről érkezik: a stimulus nyommá alakítása 

Freud, a poe-i páros és páratlan fejjé és írássá változtatása Lacan, 410  és a betűk 

elektromostelegráf-töltésekké konvertálása Shannon által. A legelső diagrammatizáció, 

                                                             
410  Ebből a szempontból Lacan 1-2-3 hálójában az egyes hármasok valószínűsége kiegyenlített. 

Amennyiben az e hármasokat alkotó +-ok és --k a páros-páratlan játék újbóli átírásai, úgy az 1-es és a 3-as 

a párosé, a 2-es a páratlané (É 47). De valahányszor felbontjuk a modellek végső stádiumában található 

láncokat, azt tapasztaljuk, hogy a kizárások szabályai az α és γ láncokban sokkal dominánsabbak, mint β 

és δ esetén, míg a fej és írás az alapvető szinteken inkább β-kat és γ-kat építenének fel, amennyiben nem 

lenne e két stádium között az 1-2-3 háló, hiszen, mint fentebb már megállapítottam, egyre csökkenő 

valószínűsége van annak, hogy csak fejet vagy csak írást dobjunk, amennyiben ez homogén láncot 

eredményez (50% =>25%=>12.5%…). 
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melynek révén az első átírás a papír síkjára kerül, felülírhatatlanul visszatér minden 

további végrehajtott inskripcióban, még a rendszerek végstádiumaiban is. Ekképpen a 

rendszer saját szabályai, az első átírás maradványával együtt, a tudattalan 

mechanizmusok kizárásos túldeterminációjának mégiscsak tökéletes emlékezési 

alaprajzát adják meg, ami ha nem vág is egybe az épülettel, ahogy Freud fogalmazott, 

attól még bizonyos imaginárius (topológiai) “cut-pointok”-on 411  ugyanúgy működik 

(többek közt, ahogy láttuk magánál Freudnál a trimetilamin esetében). A tudattalan ezért 

is lehet már mindig egy átírás átírása, és nem kizárólag az álomképek transzformációja 

miatt, mint azt már Webertől hivatkoztam fentebb. 

A pszichoanalízis e médiumai pedig már nem képtelenek felejteni, hanem nem 

tudnak nem emlékezni – akár az elemek túldeterminalizálásán keresztüli helytalálásáról, 

akár saját médiummá válásuk kezdőfázisáról van szó. Pontosan ugyanúgy szükségszerű 

az emlékezés a modellekben, ahogyan Freud az emlékezés helyét ama bizonyos másik 

helyre pozicionálja, a tudattalanba. A modellekben az emlékezés nem visszajátszásként 

vagy reaktivációként, hanem az adott elem átírásaként történik meg; egy olyan helyre, 

amelyet semelyik másik nem foglalhat el. Derrida Az igazság postásában tett 

megállapításával ellentétben, melyben a lettre-t egyértelműen levélként olvasta Lacannál 

(vélhetőleg az appendix figyelmen kívül hagyása miatt), ebben a rendszerben a betűk 

mindig megtalálják a helyüket (É 41). Ez az emlékezési aktus a tudattalan sajátja,412 mivel 

az tekinthető az egyetlen apparátusnak, amely képes egy irreducibilis, de nem 

irreverzibilis múlthoz hozzáférni. És ez az első lépése annak a folyamatnak, hogy Lacan 

a termodinamikától a kibernetikai felé mozdítja el a papírgép betűivel a tudattalan 

mediális paradigmáját: a memória +-ok és --ok cirkulációjából áll. Ezt pedig egy állandó 

előhívás és visszaírás működteti a matematikai jelek rezsimjében.413 Ugyanis csak így 

lehetséges a pszichoanalízis diskurzusában azt az időstruktúrát mediálisan rögzíteni, 

melynél valami bekövetkezésének a feltétele az, ami utána jön; Freud Shannonhoz 

láncolódik Lacan által. E temporális struktúra pedig nem kizárólag a modelleken belül, 

de azok eltérő állapotai között is enaktálódik: az utolsó fázis mindig visszamutat egy, a 

kezdeti előttire, vagyis az elemek, melyek már megvannak bennük, egyszerre öltik 

magukra azt a formát, amely még nem került a rendszerbe, például a (t-2) és a voltokká 

                                                             
411 L. a III. 5. a) fejezetet. 
412 Vö. FREUD, Álomfejtés, 376. 
413 Vö. WEGENER, Neuronen und Neurosen, 62. 
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feszülő betű esetében. 414  Sőt, ennek megfelelően – és itt teljesedik ki a 

médiumarcheológiai belátás – az egyes modellek között is: ahogyan a diagrammatizmus 

átírásként, úgy a gomb megnyomása, a pénz feldobása és a stimulus generálása maga is 

időben történik, ezért ismételhető. 415  Márpedig ha a modellek képesek saját 

időbeliségüket a psziché regrediens működése alapján színre vinni, akkor Shannon 

telegráfja már eleve implementálódott Freud emlékezetapparátusába: a stimulus 

engramba írása a betűk töltésekbe konvertálása; kódolás, melyet Lacan lánca nyitott meg. 

A modellek saját médiummá válási folyamataikra tehát annak köszönhetően válnak 

képessé reflektálni, hogy anticipálják saját implementációjukat az elemeken keresztül: a 

+-ok és --ok egyszerre tűnnek előzetesen adottnak és a modellek termékeinek is; az 

építmény „a regresszió során feloldódik önnön nyersanyagává.” 416  Ez a 

médiumarcheológiai nyeresége a jelátvitel modellezésében a számjegyek görög betűkké 

váltásának – mely utóbbiak persze szintén számokat is jelölhetnek. Bármely papírgép 

médiumként, mint Shannon telegráfja és annak modellje is, ténylegesen mediál egy olyan 

struktúra közepén, melyet azonban csak saját megvalósulásának végstádiuma felől 

tekinthetünk operatívnak: e rend nem készített, csak végrehajtott. 417  Márpedig 

amennyiben a tudattalan ilyen folytonos átíródásokat hajt végre, akkor egyszersmind 

azokban is operatíve kell leleddzen, melyeket a modellek végeznek el. 

Ha ugyanakkor ezek a modellek mindenfajta referenciától vagy olyan szabályoktól 

elszakítottá válnak, melyek sajátjaikon kívül esnek, Freud, állítása ellenére, 418 

megengedheti magának, hogy vesztegesse a papírt, hiszen a tudattalan is szüntelen ezt 

teszi az újbóli beírásokkal. Maga a médiummá válás mint átírás olyan grafikus 

emlékezőapparátusokat hoz létre, melyek szintjén a lacani pszichoanalízis 

médiumelméletként kezdhet funkcionálni. A betűk és mellékjelek, a mathémák 

Szimbolikus regiszterében az Imaginárius formalizáción keresztül a Valósból születő 

lacani papírgép spaciotemporális 419  modelljeiben manifesztálódnak; nemcsak 

megragadja, hanem végrehajtja velük a tudattalan műveleteit. Így már ezeknek 

köszönhető, hogy a háromfajta regresszió (topografikus [1], formális [2] és temporális 

                                                             
414 Az elektromágneses a priorihoz l. az I. 2. b) fejezetet. 
415 Ennek feltételéhez l. a II. 4 a) i. és a III. 5. b) ii. alfejezeteket. 
416 FREUD, Álomfejtés, 379. 
417 Vö. Wolfgang ERNST, Az időkritikusra irányuló kérdés, Tiszatáj, 2015/4, 77.  
418 Vö. Sigmund FREUD, Rossz közérzet a kultúrában, 67, illetve Jacques DERRIDA, Az archívum kínzó 

vágya = Az archívum kínzó vágya/Archívumok morajlása, 18. 
419 Nagyon leegyszerűsítve a kifejezés első tagját járja körbe a III. rész, a másodikat pedig a II.. 
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[3])420 egybeeshet pontosan az ilyen diagramokban: már Freudé is térbelileg szituált (1), 

alapvető szimbólumokkal dolgozik (2) és időbeli folyamatokat hajt végre (3). 

 

2. Az áramkör 

 

a) Neuronok optikája 

 

i. w/ω: « un jeu d’écriture » 

Amennyiben az előző alrészben a Valós és a Szimbolikus viszonyát az Imaginárius 

mediálásával (illetve annak hiányával) vizsgáltam, úgy mostantól Szimbolikus és 

Imaginárius interakcióinak lehetőségfeltéteteleit veszem górcső alá, utóbbi regisztert már 

nem kizárólag kalkulusként és formalizációként értve, hanem a recepcióban sokkal 

népszerűbbnek bizonyuló optomediális vonatkozásaival egészítem ki eddigi szituálását. 

Feltételezem, hogy a Lacan által gyakorta használt « circuit » kifejezés egyszerre 

rendelkezik egy Imaginárius formával és egy Szimbolikussal. Az ezek közötti lehetséges 

összefüggések alapján levonható médiaelméleti konklúziókat vezetem elő ebben az 

alrészben – mint arról az előszóban írtam, Lacan szerint a cikloid alapvetően a 

Szimbolikushoz tartozó forma, imaginárius párja pedig nem egyszerűen gestalt. A lacani 

Imaginárius áramkör kiteljesítéséhez legelőször is azt a klasszifikációt kell jobban 

megértenünk, amelyet Lacan a második szemináriumában végez el Freud szövegein. 

Szerinte az életműben háromféle szemlélet különíthető el: az Entwurfban az apparátusoké 

a főszerep, míg azok az Álomfejtésben háttérbe szorulnak, átadva helyüket a temporális-

logikai felfogásnak, végül pedig a Túl az örömelven olyan nem chiazmatikus felfogást 

érvényesít, amely az elsődleges topográfiához (Bewußtsein, Unbewußtes, Vorbewußtes) 

nem megfeleltetésszerűen társítja a másodlagos topográfiát (Über-Ich, Ich, Es) (SII 144–

8).  

Kezdjük az elsőnél: az Entwurfban Freud háromfajta apparátust vázol fel, melyeket 

a görög ábécé egy-egy betűjével (φ, ψ, ω) jelöl. Az örömelv már ebben a korai munkában 

is szerepet játszik, igaz megnevezésre nem kerül; az arra alapuló kvantitatív szemléletet 

– akkoriban a neuronok ingerlését egységnyiként felfogó eljárás – a neuroinercia 

                                                             
420 FREUD, Álomfejtés, 382. 
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biztosítja, 421  vagyis az, hogy az organizmus mintegy autopoietikus rendszerként 

tételeződik. A neuronok alapvető törekvése tehát, hogy egyfajta homeosztatikus állapotot 

tartsanak fenn (SII 320), s ennek alapján oszlanak motorikus és szenzorikus típusokra. 

Előbbi az elsődleges neuronrendszer működéséért felel, vagyis csak azért alkalmazza az 

energiamennyiséget, hogy megszabaduljon tőle, a másodrendű rendszer pedig – 

amennyiben ez a szenzorikusnak feleltethető meg – ugyanakkora erőt fejt ki, amekkora 

erővel a stimulus éri. Lényegében Newton III. törvényét érvényesíti a pszichoanalitikus 

inerciafogalom a neuronok szintjén. Azonban a behatások nem feltétlenül kívülről érik az 

organizmust, így fejlődése közben megjelennek az endogén stimulusok is, amelyek 

kielégülése csak a külső világgal történő interakcióba lépés során lehetséges, ezért a 

szervezetnek fel kell adnia az inercián alapuló működést, és meg kell tanulnia elfogadni 

a külső ingermennyiség tárolását szükséglete későbbi kielégítése érdekében.422 Freud 

ennélfogva úgy adja meg a psziché apparátusának kettős feladatát, hogy annak egyszerre 

kell sikerrel járnia a külső világból érkező inger befogadásában, illetve tárolásában, 

valamint a belül formálódó késztetéstől történő megszabadulásban.423 Ehhez a kettős 

funkcióhoz szükségesek áteresztő neuronok (Wahrnehmungszellen), melyekben nincs 

ellenállás, és tároló neuronok (Erinnerungszellen), melyek a memóriáért felelősek.424 

Freud így tárja fel a φ és ψ rendszereket, ezek azonban szerinte még nem elégségesek az 

apparátus működéséhez. Ha csak e kettő létezne, akkor egy olyan zárt áramkört kapnánk, 

amely mentes mindenfajta kisüléstől, rövidzárlattól, vagyis a belső ingerület még 

parciálisan sem válhatna tudatossá. Mi több, Freud egyik kevésbé tárgyalt, de már 

Condillacot is foglalkoztató kérdését425 színre vivő, az előző alfejezetben a regresszióhoz 

kapcsolódó „Apám, nem látod, hogy elégek!” álom megfejtése 426  is meddő 

magyarázkodásba torkollna, ha nem kerülne bevezetésre a percepcióért felelős ω 

rendszer; 427  egy olyan nem kronologikus időbeliséget implementálva, amely a 

                                                             
421  FREUD, Project for a Scientific Psychology, 356. L. később ugyanezt a meghatározást: UŐ., A 

halálösztön és az életösztönök, 79f. 
422 FREUD, Project for a Scientific Psychology, 358. 
423 Uo., 364. 
424 Uo., 360. 
425 Tehát hogyan sikerül önmagunk percepcióján túljutni, miként lehetséges interakció a belső és a külső 

folyamatok között: Étienne Bonnot DE CONDILLAC, Értekezés az érzetekről, Helikon, Bp., 1976, 123–7.  
426 FREUD, Álomfejtés, 355f. 
427 UŐ., Project for a Scientific Psychology, 370. 
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pszichoanalízis neuronokon keresztüli szignálfeldogozását jellemzi a Szimbolikusban.428 

Vagyis a botanikai monográfiáról szóló álomhoz hasonlóan az égő fiúról szóló is 

alapvetően vágyteljesítés a továbbalvás miatt (az apa még látni akarja [halott] fiát). De 

utóbbiban megjelenik egy új elem is: a napok hordalékai mellett (a fiú korábbi szidalma, 

a láz égetése; emlékezet) ott a fiú holttestének ténylegesen megégett karja is a valóságban 

(percepció). Tehát az apánál a percepció felől íródik vissza az álom, Freud pedig hiába 

mondja, hogy ebből nem lehet következtetni a pszichés apparátus működésére,429 nem 

véletlenül kezdi ezzel a VII. fejezetet az Álomfejtésben, ahol kimondja: nem érdeklik őt 

az álmok, csak a psziché működése. A percepciótól a motorikus pólusig tartó inger ezért 

haladhat regrediensen, az emlékezeten keresztül. Máskülönben miért csak a cenzúrában 

jelölne ki Freud különbséget éberálom és alvás közbeni álmodás között?430 Vagyis ha 

egészen az égő fiúról szóló álomig a motorikustól a szenzorikusig tartott az álomképződés 

vágyteljesítésként a napok hordalékaiból, akkor itt fordul a kocka (illetve a psziché 

működése regrediensbe), mert a szenzorikus kezd motorikus tényezőket működtetni – az 

apa felkel, ahelyett, hogy tovább álmodna annak érdekében, hogy még életben lássa fiát 

az álmában. 

Íme, itt áll előttünk a freudi, termodinamikával átitatott kvantitatív, örömelven 

alapuló ökonómia teljes életnagyságban, melyben először jelenik meg az Ich, méghozzá 

olyan megszállások vagy befektetések (Besetzung, Lacannál investissement) 

összességeként definiálva, amelyek a ψ rendszerben előfordulnak, majd kapcsolatba 

lépnek egy ingerületmennyiséggel annak első ízben történő áthaladásakor.431 Ugyanis a 

megszállásoktól a kielégülés által szabadulni akaró organizmus az egyes affektusok 

ismétlődését úgy képes modulálni, hogy nem éli ki azonnal késztetéseit. Lacan szerint a 

psziché apparátusának működésmechanizmusa összefonódik ennél a pontnál a(z Ich) 

sujet(ként fordítva) neuronok rendszereként történő megjelenésével. 432  Freud az 

énszerveződésről alkotott nézetével így túllép azon, hogy a szubjektumot tapasztalatok 

összességeként tételezze (SII 55), s már az Entwurfban lehetőséget biztosít arra, hogy a 

                                                             
428 Wolfgang ERNST, Chronopoetik: Zeitweisen und zeitgaben technischer Medien, Kadmos, Berlin, 2012, 

48. 
429 FREUD, Álomfejtés, 356. 
430 Uo., 367. 
431 FREUD, Project for a Scientific Psychology, 384. 
432 Vö. EIDELSZTEIN, The Graph of Desire, 16. A „Wo Es war, soll Ich werden” ismert freudi frázist Lacan 

többféleképpen is átültette franciára. Az egyik ezek közül a szubjektumot helyezi előtérbe: « Là où c'était, 

là comme sujet dois-je advenir. » A többi lehetséges fordításról még szót ejtek a következő alfejezetben. 
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neuronok inherens interakcióira lehessen inkább koncentrálni, amivel egyben megnyitja 

az utat arra is, hogy az e folyamatok leírásának írástechnikájára, vagyis a modellezéshez 

felhasznált grafémák autonóm működésmechanizmusaira reflexió történhessen. Ez pedig 

remek alkalmat biztosít Lacannak arra, hogy az embernek a tudattalan által kivitelezett 

modulációit tárja elénk a szimbólumok mechanisztikus-(parciálisan) autopoietikus világa 

révén (vö. SII 80f) – a francia kultúrtörténetben nem példa nélküli gép toposzt 

alkalmazva, Descartes-ot, La Forge-t vagy éppen a karteziánusokat kritikával illető La 

Mettrie-t követve. Persze, Lacan nagyon is tisztában van azzal, hogy Freud sajátos, 

enigmatikus és rigorózus írásstílusa nem elkerülni akarja ezeket a folyamatokat, hanem 

inkább erősíteni (vö. SI 235) az olyan notációkkal, melyeket az Entwurfban alkalmazott. 

Így a pszichés apparátus saját (Freud általi) leírásában szimbolikus gépként 

manifesztálódik, ám még biologizálónak ható beszédmóddal tárul elénk – mellyel tehát 

kizárólag azért él Freud, hogy az én ne tapasztalati összességként lehessen befogható. E 

működéshez képest válik járulékossá, illetve alakul másodlagos topográfiává az olyan 

felosztás, amely pusztán a szubjektum dialektikáját szolgáltatja (ti. az Ich–Über-Ich–Es). 

Úgy is fogalmazhatunk, a psziché működésmódjához képest minden nem betű (notáció) 

szerinti tényleg csak retorika: az a szakadás, kisülés számít, amit a tudattalan vagy az ω 

bevezet a rendszerbe. Azonban éppen ebben a retorikában tárható fel az a tapasztalat is, 

mellyel a már említett Condillac nem rendelkezett: Freud látott már gőzgépet és ismerte 

a termodinamika Maxwell által felfrissített tételeit.  

„Furcsa módon a filozófusok és a pszichológusok, akik sosem késlekedtek azzal, hogy 

maguk is alkalmazzanak [statikus rendszereket – S. R.] modellekként, 

axiómatáblázatokat vagy szobrokat [stateurs], idegenkedtek a XIX. század ez új 

felfedezésétől [ti. a termodinamika dinamikus rendszerétől – S. R.], és annak a praktikus, 

illetve teoretikus eredményeitől. Majdnem mindegyikük megkísérelt valamifajta hibát 

találni benne: azt kívánták, úgy látom, hogy a gépezet sose álljon meg. Nagyon kevés 

kivételtől eltekintve, majd’ mindegyikük fenntartotta például az örök visszatérés 

létezésének tételét, annak ellenére is, hogy a fizikai kutatások ennek ellentmondtak. Freud 

ugyanakkor igazodott ezekhez a felfedezésekhez: nyíltan felvállalta egy kezdeti 

modellként azt a topológiát, melyet Maxwell és Listing alkalmazott, és amelyben az 

erővonalak már eleve komplexumok [complexes]. Ez az energiának olyan elmélete, 
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amely a termodinamikán nyugszik, és két törvényhez kötődik: az energia átalakulásához 

és a halál felé tartáshoz. A freudi idő ezért irreverzibilis.”433 

Michel Serres álláspontja szerint a freudi tudattalan modellje, a turbina irreverzibilis 

idővel működik, az én állításom pedig az, hogy e modell Freud szövegeiben úgy kerül 

színre vitelre, hogy az már mindig digitálisnak feltételezi a tudattalan működését annak 

érdekében, hogy az időtengely-manipulálásával végre tudjon hajtani olyan regresszív 

aktusokat, amelyek az emlékezés sajátjai (szüntelen beíródás, t4 hatása t2-re [Lacannál], 

az elfojtott visszatérése mint maga az elfojtás, stb.). Úgy vélem, hogy a tisztán 

imaginárius chiazmusoktól (pl. φ és ψ folyamatai között), vagyis a turbina zárt, 

autopoeitikus, imaginárius és analóg cirkulációjától menti meg a freudi elmélet 

szimbolikus gépét, vagyis a psziché percepciós és emlékezeti (megtéveszthető) 

működésének notációs alaprajzát, az ω rendszer bevezetése, mely szükségszerű 

közvetítőként lép φ és ψ közé, ahova Lacan pedig az egoként és moi-ként átfordított434 

Ichet helyezi. Ez az én (tehát az ω rendszer) tökéletes rögzítést nem valósíthat meg soha; 

a tudatnak ehhez egyszerre kell ott állnia és hiányoznia– mint ez később, az Álomfejtésben 

az elsődleges és dinamikus topográfiát előállítja, a tudattalannal az emlékezés helyeként 

–, hiszen e rendszer nem írható le pusztán a Qn (neuronmennyiség, belső 

ingerületmennyiség jele Freudnál) segítségével. De nem valósulhat meg egyértelmű és 

direkt kötődése a külső világ inputjához sem (SII 144f), ezért feszültségben áll a tiszta 

percepcióval is (SII 209). Tehát már az Entwurfban is szükséges egy „másik hely”, az ω 

rendszer, mert emlékezés és percepció között kiiktathatatlan egy pufferzóna (ennyiben 

megbolygatja a neuronok pusztán fiziológiájának puszta reflexszerűségét), mint ahogyan 

az Álomfejtésben a tudat és percepció között be kell vezetni a tudattalan emlékezést akkor, 

amikor az elfojtás működésmódja a pszichés apparátus szempontjából már nem 

                                                             
433 Michel SERRES, Hermes: Literature, Science, Philosophy, Johns Hopkins UP, Baltimore (ML), 1982, 

72. 
434 E két szót Lacan szinonimákként használja, pontos szabályt a köztük lévő eltérésen alapuló használatra 

a teljes életmű ismeretében sem tudok adni. Az ego bevezetése Lacan oldaláról vélhetőleg terminológiai 

szükségszerűség volt az imaginárius viszonyok kifejezésére, mert alterego létezik, altermoi viszont nincs 

a nyelvben. Fink feltételezi, hogy szóhasználatban a szubjektum az Es-szel az ego pedig az Ich-hel lenne 

azonosítható a németben (Bruce FINK, Lacan's Critique of the Ego Psychology Troika: Hartmann, Kris, 

and Loewenstein = Lacan to the Letter, 44.), ami kétségtelenül megfelel a lacani intenciónak, hiszen 

gyakran figyelmezteti hallgatóságát a szemináriumokon, hogy amikor szubjektumot mond, akkor a 

tudattalan szubjektumát érti: nem az Ichet, hanem az Ősvalamit (Es=S). A probléma akkor kezdődik, 

amikor a lacani diskurzus túllép a pszichológián, mert a filozófia szubjektumfogalmai jelzés nélkül 

integrálódnak Lacan magyarázataiba, vagyis Lacan is csak a legritkábban tartja magát saját elképzeléséhez, 

hogy a szubjektum alatt kizárólag a tudattalan szubjektumát értené.  
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kivételként mutatja fel a regressziót, hanem szabályként (az égő fiúról és a botanikai 

monográfiáról szóló álom eltérő képződési irányának feszültségében, illetve Lacan 

modellátírásainál). Az álomképződés vektora és a pszichés processzusok iránya pedig 

egybevág az emlékezésével435 – a tudattalan kihagyhatatlan, az álmok vizsgálata erre 

mutat rá: „a tudatossá válás és az emléknyom hátramaradása egy és ugyanazon 

rendszerben összeférhetetlen.” 436  Ezért szükséges a tudattalan folyamatok primátusa 

Freudnál, ezért lesznek azok az elsődleges folyamatok (a tudatelőttes másodlagos 

folyamatokkal szemben), mert a technikai szükségszerűség, egy új elem bevezetése (az 

Entwurfban az ω [Lacannál a moi], az Álomfejtésben a tudattalan) elengedhetetlen a 

pszichés apparátus funkcionalizálásához Freud állítása szerint. Weber pontos olvasatában 

azonban leleplezi a freudi retorikát, azt állítja, hogy a pszichoanalízis atyjának 

mindazonáltal szüksége van a „teoretikus fikcióra” 437  ahhoz, hogy a tudattalan 

folyamatok elsődlegességét posztulálni tudja. Ez nem más, mint hogy az örömelv 

mindennél hamarabb jelentkezik a homeosztázis megtartása végett az organizmusban, 

ehhez pedig szükséges az elfojtás.438 Ha ez utóbbi affektusváltás, úgy nem egyszerűen 

ellenkező előjelessé változtat valamit, hanem kondícióelőzetesség vagy kapcsolás kell 

legyen:439 az elfojtásnak már működnie kell az örömelvben (a homeosztázis megőrzése 

érdekében), viszont ismétlésessége a halálösztönhöz tartozik (l. fort-da játék 

ismétlésessége mint invariancia általi örömforrás); örömelv és halálösztön egymásba kell 

érjenek. 440  Mert csak egy a működésben inzisztáló eredeti hiány, amely mindössze 

műveletileg realizálódik ismétlésként, teszi azt lehetővé, hogy az örömelv nevében újra 

és újra kiviteleződjön az elfojtás. Nem véletlen, hogy Lacan II. szemináriumát (amely a 

leginkább a kibernetikával foglalkozott), a következő kijelentéssel zárja: ‹‹ L'ordre 

symbolique à la fois non-étant et insistant pour être, voilà ce que Freud vise quand il nous 

parle de l'instinct de mort comme de ce qu'il y a de plus fondamental,- un ordre 

symbolique en gésine, en train de venir, insistant pour être réalisé. ›› (SII 375).441 Ez a 

                                                             
435 FREUD, Álomfejtés, 407f. 
436 UŐ., A halálösztön és az életösztönök, 33. 
437 Vö. WEBER, The Legend of Freud, 81f. FREUD, Álomfejtés, 418. 
438 FREUD, Álomfejtés, 421. 
439 Uo., 419. 
440 UŐ., A halálösztön és az életösztönök, 47. 
441 [„A Szimbolikus Rend egyszerre nem lét, és inzisztál azért, hogy lehessen: ez az, amire Freud gondolt 

akkor, amikor a halálösztönt a legalapvetőbbnek tekintette. A Szimbolikus Rend a vajúdásban annak 

folyamata, ahogyan valami érkezik, inzisztál azért, hogy megvalósuljon.”] 
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megvalósulás ugyanakkor a hiányé (elfojtotté, a Valósból kicsomagolt semmié), és a 

Szimbolikuson kívüli, az által nem befogható, de azon elvégezhető műveleté, a 0 és 1 

közötti mozgásé (váltás, ismétlés, stb.). Freudot és Lacant összeolvasva: egyrészt az 

ismétlés kell a változatlanságból fakadó örömhöz (az automatizmus azért lehetséges, mert 

bináris), mint Freud unokájának játékában, másrészt, egy üzenet létrehozása a bináris 

kódolás révén ismétlésen alapul (az ismétlés automatizmusa már eleve aktív mindenfajta 

kódolásban) – mint ezt írtam Lacan modelljeinél. Ennek az egymást előfeltetélezésnek az 

örömelv és halálszötön esetében a következő részben tárgyalom a temporális 

következményeit, hogy miért Érosz és Thanatosz mitikus dinamizmusát találta meg ehhez 

Freud Lacan szerint. 442  Most viszont kapcsolatukat összekötném két médiarezsim 

feszültségével: azzal a mediális kultúratudományban kedvelt – sőt a neurológia 

filozófiájában is spekulációként elfogadott –, ámde ki nem fejtett megfeleltetéssel, hogy 

a freudi pszichés apparátus lényegében egy gőzgép. Lacannak e rész bevezetőjében 

felvezetett tételéhez, miszerint Freud tudattalanja a gőzturbina energetikai folyamatainak 

megfelelően működik, itt még kapcsolódhat Wegener megfigyelése, hogy a Freud 

mindennapjaiban megjelenő médiumok, mint például a mikroszkóp vagy a 

fényképezőgép, nemcsak feltűnnek az írásaiban, de tulajdonképpen maga Freud is 

hasonló apparátusok létrehozására törekedett az Entwurfban.443  

Való igaz, hogy még Freud entwurf- és álomfejtésbeli notációi is segítségünkre 

vannak egy ilyesfajta azonosításban, hiszen azok Arthur Woolf gőzgépének modelljéire 

is hajazhatnak: a Q mint neuronmennyiség, illetve az M (motorikus) és w (érzékelő) 

neuronok konvergálnak a termodinamikai jelölésekkel. 

 

                                                             
442 L. a II. 3. a) fejezetet. 
443 WEGENER, Neuronen und Neurosen, 21. 
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17. ábra: a Woolf-turbina  

 

A W a bemeneti és a kimeneti munkát jelöli, míg a Q hőmennyiség t hőmérsékleten 

szintén egy input és egy output által meghatározottak. Ahogyan Freudnál a szenzorikus 

és a motorikus, illetve a percepciós és az emlékező neuronok keresztbehaladnak, úgy 

történik mindez meg egy gőzgépnél. A gőz a ventilátoron átmenve csökkenő nyomással 

és hőmérséklettel rendelkezik, a Q1 hőmennyiség pedig a kondenzorból egy még 

alacsonyabb t1 fokkal extraktálódik, és vízzé kompresszálódik. Ez a víz halad keresztül a 

pumpán, mely újra növeli annak nyomását a W2 munka révén, és az alacsony hőfokú, 

nagy nyomású víztömeg így a boilerhez ér vissza. Ez az „áramkör” ugyanaz a zárt 

hidraulikus rendszer, mint a freudi pszichés apparátusé a ψ, ω, φ rendszerekkel a boiler, 

a ventilátor és a kondenzor helyett. Láthatjuk, hogy az így kitermelt szubjektum maga 

nem osztott, hanem a freudi Ich egy kontinuus folyamat eredményeként áll össze. Ennek 

ütemezése, melyet a Másik mint az áramkör diskurzusa végez el (jelen esetben a 

hidraulikai princípiumok), nem hozzáférhető a diszkretizáció hiánya miatt, hiszen a 

gőzgépnél a cirkuláció megszakíthatatlansága, az analóg működésmód érvényesül. 

Nemcsak a szubjektum, hanem az analízis számára is befoghatatlan ezért a Másik 

diskurzusa, a szegmentációhoz (mint a rébusz esetében) ugyanis a pszichoanalitikai 

apparátusnak már a digitalizáció (diszkretizáció) tapasztalatával rendelkeznie kellene (a 

pufferzóna ω ennek lehetőségét tartja nyitva Freud számára): Lacan furcsa példái 

Prajapati villámisten mennydörgéséről (É 322) és egy marslakó kommunikációs 

gesztusairól (SII 324–6) itt nyerik el helyi értéküket. Az e példákban szereplő 

megnyilatkozások ugyanis azért érthetetlenek, mert a kontinuus, oszthatatlan „beszéd” 

(előbbi esetben villámlás, utóbbinál zaj) mindig megtévesztő; hiába funkcionál akár 
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optikai modellként a pszichoanalízis az Imaginárius regiszter felől mint valódi 

empirizmus,444 csak ezt a tévutat és magát az adresszálás aktusát képes befogni.  

Itt sem mellékes a már hivatkozott lacani telefonvonal: az egyetlen vonalon küldött, 

fokozatosan növelt információmennyiség – ahogy az ω regulatív rendszere több változó 

feszültségű mennyiséget továbbít a hálózatokon a ψ rendszer számára, tesztelve annak 

hallucinációit (SII 173f) – már a Szimbolikus valódi integrált áramkörében 

eredményezhet olyan többletet, mellyel a – szimbólumokkal a(z elektromos vagy 

neuron)töltéseket (a shannoni telegráf mintájára) konvertálni és modulálni képes – 

pszichoanalízisnek dolga akad. Freudnál még minden mechanisztikus válasz mindössze 

a segédrendszernek, az ω-nak a függvénye (É 299f), egy akcióra adott reakció. A 

technikai szükségszerűség (Newton III. törvénye) írásjátéka: úgy is, mint 

ω=Wahrnehmung, úgy is, mint pufferzóna. A szubjektumnak az Imagináriusban 

meglévő, ideális teljességképével, az unikális individuummal szemben a Szimbolikus 

dividuuma azonban csak a notációk által megragadható, például $-ként (osztott 

szubjektum jele Lacannál). Tehát a gőzgép megszakíthatatlan analóg áramköre 

imaginárius, amennyiben egy teljességet demonstrál (a megszakítatlan ciklikussággal, 

mint az előszóban tárgyalt beszély imaginárius konstrukcióinál), szemben a papírgép 

diszkréciójával (amelynél az ismétlés nem ciklikusan, hanem máshogy szekvenciálisan 

fog bekövetkezni).445 A gőzgép imaginárius áramkörében mindig az strukturál, ami nincs 

ott, vagyis az én grafikus rendszerének hiánya (mint az Irma-álom meg nem jelenő 

képletében az N, melynek modulatív működését kimutattam már) ott, ahol a szubjektum 

teljessége feltételezhető (SI 374). Egyelőre tehát maradjunk annyiban, hogy a freudi 

grafikus apparátus kikezdi azt a termodinamikai modellt, amelynek megfelelteti a 

pszichés apparátust.  

‹‹ Quant à cette écriture non-transcriptive, Freud ajoute en effet une précision essentielle. 

Elle mettra en évidence : 1) le danger qu'il y aurait à immobiliser ou refroidir l'énergie 

dans une métaphorique naïve du lieu; 2) la nécessité non pas d'abandonner mais de 

repenser l'espace ou la topologie de cette écriture; 3) que Freud, qui tient toujours à 

représenter l'appareil psychique dans un montage artificiel, n'a pas encore découvert un 

                                                             
444 Vö. SUTYÁK TIBOR, A Freud-elv, Kalligram, Pozsony, 2008, 52. 
445 L. a II. 3. a) ii.és 4. a) i. alfejezeteteket. 
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modèle mécanique adéquat à la conceptualité graphématique qu'il utilise déjà pour 

décrire le texte psychique. ›› [kiemelés tőlem – S. R.]446 

Az írásjáték szükségszerűsége azon operációk szükségszerű mediális a priorija ellen 

dolgozik az analóg-digitális, Imaginárius-Szimbolikus törés miatt, mely operációkat 

Freud egyébként le akar jegyezni. Vagyis Bitschnek a mottóban felmerülő 

különbségtétele egyben nemcsak médiarezsimek, de médiaelméletek különbsége is: a 

gőzgép analógiájának kauzális hatása Freudra szemben áll a tudattalan már mindig 

digitálitás mediális a priorijával, amely a diagramokban jelenik meg – médiatudomány és 

mediumarcheológia különbsége az utóbbi felől. Hogy magában az apparátus modelljében 

ez milyen változást idéz elő, azt a következő fejezetben az entrópia kapcsán tárgyalom.  

A Másik felé történő tényleges elmozdulást Freud részéről, vagyis a tudattalan 

moduláció lehetséges befogásának példáját Lacan számára a Túl az örömelven 

szolgáltatja. Mi minden foglaltatik benne már a címben? A túli aspektus miatt a Freud 

Entwurfjában még osztatlan Ichnek a Szimbolikus diszkretizációja valósulhatna meg, 

túlmutatva az Imaginárius teljességen: megjelenik a megszakítottság a kontinuitással 

szemben. Így a szubjektum megközelítése túllép a tükrös viszonyokon, illetve az 

örömelvvel ekvivalens homeosztázison is. Amit Freud csak megérez az Irma-álomban, 

azt Lacan explicitté teszi, tudniillik, hogy ott a hármas struktúra (N-ből 3 C, 3 C-ből 9 H) 

maga kezd el modulálni és nem az „én”: Wo Ich war, soll Es werden. A halálösztön 

felbukkanása mint örömelven túli adja meg annak a lehetőségét, hogy a tudattalan 

megnyilatkozás egyszerre jelenjen meg az énben és azon túl, az Ősvalamiben – a turbinát 

felülírja a papírgép a trimetilamin önfelbontó és álomirányító képlete miatt:  

« Ce n'est pas simplement pour lui qu'il trouve le Nemo ou l'alpha et oméga du sujet 

acéphale, qui représente son inconscient. C'est lui, au contraire, qui parle par 

l'intermédiaire de ce rêve, et qui s'aperçoit qu'il nous dit - sans l'avoir voulu, sans l'avoir 

reconnu d'abord, et le reconnaissant uniquement dans son analyse du rêve, c'est-à-dire 

pendant qu'il nous parle - quelque chose qui est à la fois lui et qui ne l'est plus -je suis 

celui qui veut être pardonné d'avoir osé commencer à guérir ces malades, que jusqu'à 

                                                             
446 Jacques DERRIDA, Freud et la scène de l'écriture = L'écriture et la différence, 315. [„Ehhez a nem 

transzkriptív íráshoz Freud egy alapvető pontosítást fűz. Ebből nyilvánvaló lesz: 1.) a tér naiv 

metaforikájának fixáló vagy befagyasztó energiájának veszélye; 2.) nem annak szükségessége, hogy 

elhagyjuk az írás helyét vagy topológiáját, hanem, hogy újragondoljuk azt; 3.) hogy Freud, aki még mindig 

ragaszkodik ahhoz, hogy a pszichés apparátust egy mesterséges modellben reprezentálja, még nem talált 

olyan mechanikus modellt, amely megfelelne annak a grafikus sémának, amelyet ugyanakkor már 

felhasznál a fizikai szöveg leírására.”] 
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présent on ne voulait pas comprendre et qu'on s'interdisait de guérir. je suis celui qui veut 

être pardonné de cela. je suis celui qui veut n'en être pas coupable, car c'est toujours être 

coupable que de transgresser une limite jusque-là imposée à l'activité humaine. je veux 

n'être pas cela. A la place de moi, il y a tous les autres. je ne suis là que le représentant de 

ce vaste, vague mouvement qui est la recherche de la vérité où, moi, je m'efface. je ne 

suis plus rien. Mon ambition a été plus grande que moi. La seringue était sale sans doute. 

Et justement dans la mesure où je l'ai trop désiré, où j'ai participé à cette action, où j'ai 

voulu être, moi, le créateur, je ne suis pas le créateur. Le créateur est quelqu'un de plus 

grand que moi. C'est mon inconscient, c'est cette parole qui parle en moi, au-delà de moi. 

Voilà le sens de ce rêve. » [Kiemelés tőlem – S. R.] (SII 203)447 

Tehát Freud az Ichet (a lacani moi-t) és az ω rendszert is szükségszerűségekként 

állítja be, hiszen ezek a pszichés apparátus számára az imaginárius strukturációt hajtják 

végre. Ezen túl viszont pontosan ugyanolyan írásjáték (a képleté) kezd el modulálni az 

Irma-álomban, melyet ő is elkövet, amikor a psziché viszonyait felvázolja az Entwurfban 

(ψ, ω, φ) és az Álomfejtésben (NC3H9, memóriadiagramok). Vagyis a 

deperszonalizációhoz hasonlóan, melyet tárgyaltam az Irma-álom kapcsán, a psziché 

turbina modelljét felülírja az, ahogyan Freud saját notációit alkalmazza; a grafikus 

szükségszerűség megszakítja az imaginárius áramkört, a tudattalan veszi át az éntől az 

álomrendező szerepet. Lacan optikai modelljei akkor tűnnek fel, amikor Freudnál e 

feszültséget magyarázza, tehát azt a potenciált mutatják meg nekünk a következő 

alfejezetben, amellyel az Entwurf–Álomfejtés–Túl az örömelven apparátusaiból 

kinyerhető Freud termodinamikai pszichémodelljének (entrópia)maximuma: lehetséges 

imaginárius (percepciós) folyamatokat demonstrálni a Szimbolikus Rendben 

(alfanumerikusan), de utóbbi mindig az előbbi ellen dolgozik. Mert ami 

                                                             
447 [„Ez nem csak az ő [ti. Freud – S. R.] érdeme, hogy megtalálja a Némóját vagy az alfáját és az omegáját 

az osztott szubjektumnak, ami a tudattalanját jeleníti meg. Épp az ellenkezőjéről van szó, az álom 

közbenjárásával fogja fel, hogy beszél – anélkül, hogy ez szándékos lenne, hogy elismerné, és [ennek] 

sajátos felismerése csak az álomanalízisben következik be, vagyis amikor hozzánk kezd beszélni. Ez 

egszerre ő és [valami] rajta túli: Az vagyok, aki kegyelmet remél azért, hogy elkezdett betegeket gyógyítani, 

[de] akit eddig senki nem akarta megérteni és tiltotta gyógyírét. Én vagyok az, aki bocsánatot akar. Nem 

akarok bűnös lenni, mert mindig bűnös az, aki az emberi tevékenységre erőltetett határokon áthág. Nem 

akarok az [bűnös] lenni. Helyettem itt vannak a többiek [erre]. Én mindössze egy képviselője vagyok annak 

a hatalmas és homályos irányzatnak, mely az igazság keresése: ebben rejtem el magam. Nem vagyok már 

semmi. Amire aspiráltam, az több mint [az] én. Kétségtelen, hogy a fecskendő szennyezett volt. És pontosan 

ilyen mértékben, ahogyan túlzottan is vágytam rá, részt vettem ebben [ti. az operációban – S. R.], mert én 

akartam lenni magam, a teremtő, de nem vagyok az. A teremtő nálam több. Az a tudattalanom, a beszéd, 

amely bennem és rajtam túl beszél. Ez a [trimetilaminról szóló] álom értelme.”] Hogy ez a kicsomagolásos 

művelet milyen szinten implementál egyfajta transzcendentális téloszt, ahhoz l. a III. 5. a) ii. alfejezetet.  
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gondolatapparátusként indult, hamarosan maga is a szimbolikus gépezet függvénye lett 

Freudnál. Hogy a szabad energia a külső világban kerül levezetésre, viszont egyidejűleg 

annak intencionalitása révén éppen veszteség éri a pszichét, mely növeli a tudattalan 

processzusok rendezetlenségét,448 az Freudnál annál tisztábban mutatkozik meg, minél 

inkább az Imagináriust kutatja (SII 203f): a Nárcizmus-tanulmányban bevezetődő Ich-

Ideal-Ich chiazmus,449 vagyis a két terminus ilyesfajta összekötése maga is egy énigma 

(SI 234), egy rébusz – chiazmatikus formatalálása a tudattalannak grafikus keretek között. 

Freud írásában is működésbe lép egy törés, vagyis egy elrejtett diskurzus (a tudattalan) 

elfog egy megjelenő, látható diskurzust (SI 468.); a Szimbolikusban (az Ich ismétlésében) 

felszínre bukik a Másik diskurzusa mint az Imaginárius termodinamikai áramkört 

ütemező diskurzusa, az energetikai princípiumok helyett – a digitális tort ül az analógon. 

Ha pedig a pszichoanalízis minden ménage à trois-jában, mint a tudatos–tudattalan–

tudatelőttes, Ősvalami–én–felettes én, és legfőképpen a φ-ψ-ω rendszerek, kulcsszerepet 

játszanak a grafikus tényezők, vagyis a felosztások kiutalhatók az írások játékának (un 

jeu d’écriture) (SII 132.), 450  akkor az Imaginárius már mindig is manipulálható a 

Szimbolikus elemeivel. Éppen ezért, amennyiben Freud technikai írásai (Écrits 

techniques) a pszichológia területén már feldolgozásra kerültek, a médiatudománynak 

ideje lenne több figyelmet fordítania Freud írástechnikáira (techniques d’écriture) is. 

 

ii. tükröm, tükröm: Bouasse csokra, Lacan vázája 

Ahogy már az előző alfejezetben elővezettem, Lacan tükörkísérleteiben az operatív 

mathéma a betűnek Freud írásjátékában is kihasznált imaginárius polifóniája miatt 

kapcsolódik össze az optomediális manipulációval; a szubjektum Imaginárius 

dinamizmusának a Szimbolikus áramkörébe integrálhatósága érdekében. Ehhez freudi 

részről a másodlagos topográfiájában adódik az én–felettes én–Ősvalami 451  hármas, 

Lacanéról pedig a sujet, ego, moi és je kvartett. Mindkét taxonómia eltérő módon 

kapcsolódik az énhez, s a legkevésbé sem célravezető, ha úgy kíséreljük meg a szálakat 

egymásba vezetni, hogy a moi-t és a je-t például a sujet alkotórészeinek tekintjük. Ugyanígy 

                                                             
448 Petr BOB, The Brain and Conscious Unity: Freud’s Omega, Springer, New York (NY), 2015, 10. 
449 Sigmund FREUD, Zur Einführung des Narzissmus = UŐ., Gesammelte Werke, Bd. 10, Imago, London, 

1946, 161. 
450 Vö. még DERRIDA, Freud et la scène de l'écriture, 297. 
451 Tartsuk szem előtt, hogy lacani szempontból ez a másodlagos topográfia kevésbé újításként érhető tetten a 

freudi elméletben, mint inkább olyan elemként, amely a valódi felfedezésből, a bewußt–unbewußt– 

vorbewußt elsődleges és dinamikus topográfiájából levezethető.  
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nem állja meg a helyét, hogy a moi „imaginárius én”-ként lenne fordítható (vagy egyenesen 

Idéal du moi-ként azonosítható), míg a je a tükörstádium által implikált törés 

következtében a Szimbolikusban fellelhető én lenne (esetleg Moi idéal) – túl a tükrön vagy 

a tükör másik oldalán. Ugyanis meglepőnek hathat, de Lacan – a tükörhöz való 

ragaszkodása ellenére – a legkevésbé sem kedveli a chiazmatikus viszonyok applikálását a 

pszichoanalitikus folyamatok interpretációja során (az analóg ciklust mindig felváltja a 

digitális szegmentáció).452A legbiztonságosabban akkor cselekszünk, ha Freudtól indulunk, 

vagyis inkább Lacan Freud-olvasatát vesszük alapul a szubjektum imaginárius 

szituálásához. 

Amikor Freud azt a kijelentést teszi, hogy „[t]ekintsünk el attól, hogy […] a 

pszichikum helyét – mondjuk anatómiailag – meghatározzuk. Megmaradunk a 

pszichológia területén, és csak annak a felszólításnak teszünk eleget, hogy azt a műszert, 

amely a lelki teljesítmények rendelkezésére áll, valami összetett mikroszkópnak, 

fényképezőgépnek vagy más effélének képzelhessem el”,453 vagy „[f]eltételezzük, hogy 

a lelki élet egy olyan készüléknek a működése, amelynek téri kiterjedést tulajdonítunk 

és amelyet több részből összetettnek képzelünk el, hasonlóan a távcsőhöz vagy a 

mikroszkóphoz és más ilyesmihez”454 az az Imaginárius iránti érdeklődéséről árulkodik. 

Azonban a pszichét mikroszkóphoz vagy teleszkóphoz hasonlítani egyből 

immaterializáló hatással bírna, hiszen a kép formációjának korai fázisában résztvevő 

régiók, melyek aktívak az ilyen szerkezetekben ilyenkor,455 nem tangibilis részei az 

apparátusnak.456 Ez persze egyértelműen arra vonatkozik, hogy a pszichés apparátusban 

az álomképképződés nem anatómiai része a műszernek, hanem általa jön létre. Azonban 

amennyire központi figurája a mikroszkóp annak, ahogyan Freud bevezeti a psziché 

emlékezési mechanizmusait, annyiban funkcionálhat metafiguraként is. Vagyis a „nem 

tartozik hozzá az apparátushoz” megállapítás arra is vonatkozhat, hogy tiszta 

                                                             
452 Itt gondolhatunk az elsődleges és másodlagos folyamatok közötti, fordított előjelű tükrözések (tehát ami 

az előbbiben pozitívként hat, az utóbbiban már negatívként tűnik fel) elutasítására (SII 83), vagy 

mazochizmus és szadizmus nem ekvivalens kapcsolatának példájára (SII 271) lacani szempontból. 

Utóbbival kapcsolatban megjegyzendő, hogy a mazochizmus kényszeresen elsődlegesnek tételezése már 

Freudnál is annak érdekében történt meg, hogy a nárcizmusban az ösztönnek a tárgytól az én felé fordulása 

ne csak tükrözése legyen az éntől a tárgyak felé fordulásnak: vö. FREUD, A halálösztön és az életösztönök, 

71f. 
453 UŐ., Álomfejtés, 373. 
454 UŐ., A pszichoanalízis foglalata = UŐ., Esszék, Gondolat, Bp., 1982, 426. 
455 L. ennek a látenciával való kapcsolatát a II. 4. a) ii. alfejezetben. 
456 UŐ., Álomfejtés, 374. 
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figurativitással nem lehet a tudattalan működésmódjához hozzáférni, akármennyire 

realizálódhat is az parapraxisok révén metaforákban és egyéb trópusokban. Így amikor 

Freud Breuerre hivatkozva azt is kijelenti, hogy „a teleszkóp lencséje nem lehet 

egyidejűleg fotografikus lemez”,457 fején találja a szöget. Mert itt nemcsak arra utal, 

hogy egy bizonyos másik hely szükséges ehhez, nevezetesen az emlékezet 

tudattalanműködése az álomképződéshez, így a képalkotásnak nem kell egyértelmű 

anatómiai helyet kijelölni. Hanem arra is, hogy (a médiatudományban kedvelt 

hivatkozási pontként szereplő)458 leírása a mikroszkópnak vagy a teleszkópnak pusztán 

verbális formában elégtelennek bizonyul. Tehát miközben a trópusokban tűnik fel a 

tudattalan működése, aközben nem a trópusok szolgálnak ennek plauzibilissé tételéhez. 

Ezt az értelmezést éppen a diszkurzív és nem diszkurzív tényezők együttes jelenléte 

biztosítja. Láthattuk, hogy maga Freud is a diagramok felé tolja el a nyelvi 

teljesítménytől a tudattalan befogásának lehetőségét, mely utóbbival mindösszesen 

annyit képes bejelenteni, hogy az alkalmatlan a valós optikai médiumként való 

viselkedésre. Shannon is hasonló alapokon építette meg modelljét, amikor a telegráf 

üzenetközvetítési mechanizmusának alaprajzát posztulálta médiumként; egy olyan 

eszközét, amely maga is továbbítást hajt végre. Freud ezzel nem pusztán a verifikáción 

alapuló kísérleti pszichiátriától határolja el magát, de kiáll a médium inherens 

teljesítménye mellett a nyelv figurativitásának tekintetében. Ahogyan a már hivatkozott 

Chase-féle Imaginárius-értelmezés intenciója ellenére sem képes elszakadni a trópusok 

retorikájának képes beszédként értett Imagináriusától,459 úgy Freud metaforahasználata 

is felfogható a nyelvi figurativitás elégtelenségének bejelentéseként. Már csak azért is, 

mert pontosan diagramjai előtt hozakodik elő (általa inadekvátnak nevezett) 

metaforáival (az előző fejezetben apológiazuhatagként aposztrofált felsorolásban). 

Tehát a memóriaműködéshez azok a diagramok szolgálnak apparátusként, amelyek 

szimultaneitásukban ugyanúgy képesek a progressziót regresszióba fordítani, ahogyan 

azt teszi maga az emlékezet működése: ha térbeli elrendezés is (topográfia) szolgál az 

emlékezet alapjául, időbeli összefüggés van alrendszerei között – ez az elsődleges 

                                                             
457 Uo., 375. 
458  L. pl. Mai WEGENER, Psychoanalyse und Topologie – in vier Anläufen = Topologie: Zur 

Raumbeschreibung in der Kultur- und Medienwissenschaften, szerk. Stephan GÜNZEL, transcript, Bielefeld, 

2007, 240f. (Köszönet a kötetért Kelemen Pálnak.) 
459 Hogy a tropológia valódi imagináriusa miért topológiaiként azonosítható a pszichoanalízisben, ahhoz l. 

a III. 5. b) fejezetet. 
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beíródás asszociójából460 redukálhatatlanul megmarad, mint már korábban írtam. Tehát 

miközben a diagramokban az idő térbeliesítődik, megőrzik azt a szimultaneitást, amely 

az elsődleges beíródás rendezőelve. 

A Freud által példákként hozott teleszkóp és mikroszkóp apparátusokként 

ugyanakkor inkább újraalkotják az érzékelést, mintegy definiálják a látás módját és a 

percepciót; mindenfajta látható tényt alkotott és kalkulálható adattá alakítva át. Minden 

egyes fenomén és üzenet, melyeket létrehoznak, egy elmélet vízjelét hordozza magán.461 

Az érzéki bizonyítás esetükben ezért olyan szignálokon keresztül hozzáférhető, melyek 

maguk is ugyanannak az episztemikus bizonyosságot szolgáltatni hivatott rendszernek a 

termékei.462 A mikroszkóp és a szem elmélete egymást fordítottan determinálja: minden 

látható magában foglalja saját konstrukcióját; legyen szó szervről vagy eszközről. Az 

optikai médiumok által a pszichoanalízis számára nyújtott önreferencia azzal a belátással 

bővíti annak rálátását a szubjektumra, hogy egy apparátus ugyanannyira meghatározza a 

megfigyelőt, mint amennyire a megfigyelt tárgyat.463 Eközben viszont Freud fenntartja, 

hogy minden érzékelés a memóriára is hatással bír, mivel mindenfajta folyamatnak át kell 

haladnia az érzékelésen (ω), hogy visszatérhessen abba a rendszerbe, mely az emlékeket 

tárolni hivatott (ψ). Ezért ezt a viszonyt nem elégséges az Imaginárius szimulálásával a 

Szimbolikusban modellezni, hanem valódi optikai modellek szükségeltetnek hozzá. 

 

 

 

18. ábra: Bouasse eredeti kísérlete 

                                                             
460 FREUD, Álomfejtés, 375. 
461 Joseph VOGL – Brian HANRAHAN, Becoming-Media: Galileo’s Telescope, Grey Room, no. 29, 2007, 17. 
462 Vö. ehhez még Christoph Scheiner kamráját: ZIELINSKI, Médiumarcheológia, 66. 
463 VOGL – HANRAHAN, Becoming-Media, 18. 
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Lacan a Freud technikai írásairól tartott szemináriuma zárlatában lepte meg 

hallgatóit Henri Bouasse francia optofizikus kísérleteinek felidézésével. A kísérlet a 

hagyományos tükrökkel szemben egy homorú tükröt alkalmazott, melynek segítségével egy 

elrejtett csokor valós képét kaphatjuk meg a váza nyakánál. Ezzel szemben, ha síktükörbe 

nézünk, mindössze egy virtuális kép tárul elénk: olyan helyen látjuk a tárgyat, ahol az 

valójában nincsen (SI 148). Már a kísérlet első szakaszában felfigyelhetünk két olyan 

vonatkozásra, amelyek a lacani gondolkodásmód tágabb kontextusához kapcsolódnak. 

Először is a primitív vagy előttes én (Ur-Ich) differenciálásba kezd, tehát megkülönbözteti 

a külsőt és a belsőt, ezzel létrehozva azt az instanciát, melyhez Lacan a tartalmazó és 

tartalmazott (contenant et contenu) logikáját rendeli. Ennek optikai megfelelője a váza és 

az abban álló csokor. 464  Ám a tükörstádium egyben eldönthetetlen köztességként is 

szolgál, ahol a test feletti imaginárius uralom anticipációja valódi uralomba fordul át, így 

a konténer, a test (jelen esetben a váza) elbizonytalanodik – az ideális teljességkép (Idéal du 

moi) által –, és az előzetesként adott Valós zónájából465 az Imagináriusba siklik; ez az 

elmozdulás vagy eltolás egyértelműen az Imaginárius sajátja, mint láttuk már a tükrözés 

műveletében Saussure ábrájának lacani elforgatásánál. Ami az optikai modellben a vázát 

érinti, megegyezik a moi-t (az Ichet) érő hatással: a megismerés kezdetével járó félreismerés 

következtében imagináriussá válik. A második folyamat ehhez kapcsolva az elemek 

felcseréléséhez tartozik, tehát nyugodtan választhatjuk a vázát is a tükrözés tárgyaként – 

ahogy ezt Lacan a 19. ábrán látható, összetettebb modelljében meg is teszi – a váza helyett 

a csokrot alakítva imagináriussá, majd pedig azt a moi által generált dinamikával 

azonosítva. Vagyis a váza saját replikánsainak megalkotása közbeni tükröződéses eltolása 

mindaddig működőképes, ameddig betartunk egy + - + vagy - + - mintát (Valós–

Imaginárius–Valós) (SI 150). Már e modellben is nyilvánvaló, hogy a szubjektum helye (az 

                                                             
464 Mely objektumokhoz egyrészt a szem folytonosan alkalmazkodik, meghatározva helyüket a térben, 

ugyanakkor lehetőséget kap arra is, hogy több oldalról szemlélhesse a valós tárgyat anélkül, hogy eltűnne 

előle a kép, mely azonban a sugarak dőlésszögének van kiszolgáltatva. (Henri BOUASSE, Optique 

géométrique élémentaire: fotométrie, optométrie, Delagrave, Paris, 1917, 40.) Bár látszólag a szem irányít, 

éppen a lehetőségei (a tárgy minden oldalról való megtekintése, közeledés–távolodás) jelentik korlátait a 

sugarak eltérő esései miatt. 
465 Amennyiben elfogadjuk azt az elméletet, hogy a Valós lacani regisztere valójában nem egy, hanem két 

stádiumot is jelölhet az 1930-as évek Lacanjánál – egyrészt a tükörstádium előtti Valóst, melynek 

közelségében a csecsemő tartózkodik, másrészt pedig egy olyan Valóst, mely ellenáll a szimbolizációnak, 

kívül esik a Szimbolikuson a három gyűrű összefonódása után (erről bővebben ld. Bruce FINK, The 

Lacanian Subject Between Language and Jouissance, Princeton UP, Princeton (NJ), 1995, 27f.) –, akkor 

egyértelműen az elsőtől, a pre-szimbolikus Valóstól történik az elmozdulás. Ugyanakkor a következő 

részben pontosan egy ilyen kényelmes megoldás elutasítása mellett fogok érvelni: az egyetlen hardverbe 

(Valós) történő implementáció(ja a Szimbolikusnak) szüli a lacani elmélet komplexitását. 
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ábrán a szem) alapvetően meghatározza az apparátus működését, annak komplexebbé tétele 

során, vagyis Lacan két- és háromtükrös változatában,466 pedig még markánsabban jelen 

van ez. Tudniillik, míg az egyetlen homorú tükör által létrehozott kép egy fókuszpont és 

egy görbülési pont relációjához képest elhelyezkedő szubjektum számára saját helyzetének 

függvényében mutatkozik meg,467 addig a kéttükrös rendszer már nemcsak a szubjektum 

pozíciójához képest jön működésbe, hanem befolyással bír a szubjektumra és az énekre 

(a lacani kvartett valamennyi elemére), így azok helyzete a létrehozott képek 

effektusainak függvényévé válik. Tehát ha a homorú tükör mellé bevezetünk egy 

síktükröt is a sémába, akkor az Imaginárius és a Valós közötti viszony a kép tükörképe 

révén megbomlik (SI 256). Míg az egytükrös modellben a valós tárgy (az elrejtett 

csokor) és a valós kép (annak homorú tükör által adott képe) között korrelációs viszony 

figyelhető meg, addig egy síktükör bevezetésével a valós tárgy (Lacannál már a váza) 

és ugyanazon tárgynak az én percepciójában (moi=ω) megjelenő képe közötti viszony 

tükrözött imaginárius struktúráját nyújtja a valós kép (SI 252). 

 

 

19. ábra: Lacan egy síktükröt és egy homorú tükröt tartalmazó modellje, melyen már a 

váza került elrejtésre 

 

A pszichés ágensek (Instanzen) képekként történő megjelenése a tükörstádiumot 

szükségszerű elemmé avatja, ugyanis a homorú tükör és a valós tárgy közötti pozícióban 

                                                             
466 Bár kérdéses, hogy nem eleve kéttükrös apparátusról van-e szó az eredetiben, lévén a doboz egyik éle 

lényegében síktükörként is felfogható egy perspektívafüggetlen értelmezésben. 
467 A 18. ábrán a csokor a görbülési ponttal azonos helyen található, így fordított, valós és azonos 

nagyságú képet kap a szemlélő. A 19. ábrán a helyzet hasonló a vázával, azonban mivel a szemre redukált 

szubjektum a síktükörbe néz, a homorú tükör által előállított képet egy olyan helyen látja (x’y’ mezőben), 

ahol az valójában nem található meg. 
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tartózkodó én azért nem lehet soha tiszta percepció (SII 123), mert a síktükör bevezetése 

folytonosan áthelyezi őt egy virtuális térbe a Valós közelségéből (SII 221). Ezen eltolás 

első feltétele, hogy Imaginárius és Valós egy-egy pontja között (kölcsönösen) egyértelmű 

hozzárendelés menjen végbe (SII 145f). A tükörstádiummal kapcsolatban gyakori 

félreértés, hogy a test osztódik vagy megkettőződik, holott sokkal inkább a moi kettős 

funkcióját állítja elénk már az 1936-os előadás is (az 1949-es verzió meg főleg): egyrészt 

mint a valóságot strukturáló entitás jelenik meg (ω), másrészt olyan elidegenedésben 

játszik szerepet, melynek végpontja a Másikhoz való viszony konstitúciója468 az Ich-

Ideal és az Ideal-Ich révén (SII 223) az Imagináriusban. A fragmentáltság hiába következik 

be, mert éppen az Ideal-Ich felelős azért, hogy nem két külön test szerepel a lacani 

stádiumelméletben: a szubjektum számára adódott képet a tökéletes testről az vágyként 

foglalja vissza a saját oldalán (SI 253). A síktükrös modellben a csokor áthelyeződése által 

indukált Ideal-Ich-Ideal (maga is tükrös) struktúra előbbi eleme (Ideal-Ich) mint 

teljességkép lényegében már magában foglalhatná az utóbbi helyét, ha egyszerű 

duplikációként (és egyben reprezentációként) válna hozzáférhetővé a lacani olvasatban, 

illetve ha a Valós és az Imaginárius között nem kettős kötés (kölcsönösen egyértelmű 

hozzárendelés) húzódna. Láthatjuk tehát, a tükörstádiumban az én teljességképe (Ideal-Ich, 

Idéal du moi) és üres pozíciója (Ich-Ideal, Moi idéal) – utóbbi, ahonnan szemlélheti saját 

magát – közötti tükrös viszonyból mégis egy nem chiazmatikus struktúrát bont ki Lacan, 

melynek eredménye egy vizuális, ám antireprezentációs modell, ami a testet nem kettőzi meg. 

Egyetlen, az Imagináriusban tükrösként értelmezhető viszony a grafémák rendjében (Ich-

Ideal-Ich) számol fel tehát minden egyéb derivatív tükröződést: a Szimbolikusban a moi 

imaginárius működése során. 

Egyrészt a moi a tárgy valós képe által kap fogalmat a teljességről (SII 198), másrészt 

pedig folytonos, imaginárius eltolása kiszűrhetetlenül benne van minden percepciós 

folyamatban. Az oldás-kötés viszonyába így mindig belejátszik a benyomások 

immedialitása és a moi közvetítettsége közötti feszültség. A Freudtól kölcsönzött 

allegóriát469 kibontva, Lacan a tükörstádium előtti helyzetet úgy ragadja meg, hogy adott 

                                                             
468 Az identifikáció egyben mindig elidegenedésként, a saját lét feladásaként is felfogható. Vö. Colette 

SOLER, The Symbolic Order (I) = Reading Seminars I and II, 41. Bövebben erről a következő fejezetben. 
469 Freud az Ich hárítómechanizmusairól értekezve egy 1937-es írásában már nem a neuroninerciával, 

hanem az örömelvvel hozza összefüggésbe a kellemetlen ingereket, melyek analóg viszonyban állnak a szöveg 

cenzúrázásával (Sigmund FREUD, Die endliche und die unendliche Analyse = Gesammelte Werke, Bd. 16, 

81.). Ahogy szükségszerűvé vált az ω rendszer bevezetése a belső feszültségek miatt, úgy nehezebb is lett a 

belső kellemetlen ingerek kivédése. Az Ich így saját Esjéről és a külvilágról is torz képet kap hárításai közben 
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egy paralízises test, mely mindössze anticipálja saját uralhatóságát, vezetőjéül ennek 

következtében pedig egy olyan vak entitás szegődik (ti. a moi) (SII 65f), amelyik később 

sem válik képessé a tisztánlátásra, mert a tükrök mozgása mindig befolyásolja azt, amit 

végső soron befoghat. A Moi idéal e folyamatban olyan pozícióvá avanzsál, melybe a 

szubjektum a libidinális energiáját fekteti, ahonnan képes úgy látni magát, ahogyan 

szeretné.470 Hogy a Moi idéal ne alakuljon formává, vagyis elkerülje egybecsúszását az 

imaginárius Idéal du moi-val – ezzel egyúttal az eredeti chiazmus puszta duplikációját 

–, hanem autentikus üres helyként jöhessen létre a Szimbolikusban, ahhoz nem a 

pszichoanalízis optikai modellje szükséges, hanem a pszichoanalízis mint optikai 

modell. Lacan Az ellopott levél-olvasatában Dupin felfedezésével nyilvánvalóvá tette, 

hogy minden optikai apparátus működéséhez szükségszerűen hozzátartozik egy olyan 

rögzítő regiszter, melyet a Szimbolikus biztosít az Imaginárius befogása érdekében, 

esélyt adva a Szimbolikus regiszterben mozgó pszichoanalízisnek az imaginárius 

folyamatok megtörésének feltárására (az Imagináriust szondázva képes kiszűrni a 

reprezentációs, tükrös folyamatokat, hogy elkerülje a Szimbolikusban a félreértéseket, 

és megálljt parancsoljon a folytonos félrevezetettségnek – mint teszi azt egyébként 

maga Freud is a pszichés apparátus működésének leírásával). Ha az Imagináriushoz 

tartozik az elmozdulás (moi, ahogyan az ω rendszer közvetít Freudnál), akkor a 

Szimbolikus (je) biztosítja azt a relációt, amely a „valamihez képesti” eltolást 

megtörténtté teheti. 

 

                                                             
(melyek addig tartanak, ameddig fel nem készül a kellemetlen ingerek fogadására). Ennek hatására – tehát 

lényegében a saját korlátozásai miatt, mind a külső, mind a belső viszonyok tekintetében – az Ich paralízisessé 

és vakká lesz: ez a fizikai valóságban egy olyan országjárásnak felel meg, ahol az illető nemcsak nem ismeri 

az adott tájat, de még a lábai is hiányoznak. (Uo, 82.). 
470 A második szeminárium során többször citált La Rochefoucauld szemlélete az én és a másik olyan 

viszonyát adja, melyet Lacan mind a késztetések, mind pedig a kibernetikai példák felhasználása során 

kiaknáz. A saját magáért valóság csak a másikon átszűrve realizálódhat, innen a szubjektum folytonos 

decentráltsága. A Moi idéal pozíció így a 256. maxima inverzeként is meghatározható: az álarcot azért 

öltjük fel, hogy saját magunk előtt kellemesként álljunk, tehát úgy, mintha mások látnának. Viszont mindig 

előbb jelenünk meg álarcban saját magunk előtt annál, mint ahogy mások előtt tennénk azt (vö. 119. 

maxima). 
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20. ábra: átkelés az üvegen – a szubjektum hüposztázisa 

 

A szubjektum azonban az Imagináriusnak köszönhetően folytonosan félreérti saját 

helyzetét a koordinátarendszerben. Örök vágya, hogy hüposztázisa során – akár a kissé 

sötétített üvegen át történő szemlélődéskor, amikor magunkat és az üvegen túlit is látjuk, 

az ún. black-mirror effektus – az eminens objet-t, az x’y’ mezőben bolygó moi-t és az 

azon túli objet-t (a homorútükör által kínált valós képet) egyszerre láthassa. Azonban 

az, hogy Imaginárius és Szimbolikus egy fixálható pontban egybeessen, végig illúzió 

marad, mivel Imaginárius és Valós kölcsönösen egyértelmű hozzárendelése nem jelenti, 

hogy virtuális és valós kép bármikor is korrelálhatnának. Ennek illúzióját nyújthatja 

ugyan az Idéal du moi és Moi idéal összecsúsztatása, de ez már fel is számolná az 

utóbbival együtt a valós képet is.  

A Valós és Imaginárius közötti kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés 

funkcióját már megokoltuk, így ideje a kettő közötti kapcsolatba belejátszó 

Szimbolikusról is szót ejteni. A modell alapján Lacan megjegyzi: ahhoz, hogy a 

sujet képes legyen látni a vázát a síktükörben, elegendő saját képét előállítani a 

valós térben (a homorú tükör xy ívében) úgy, hogy az megjelenjen a virtuálisban 

(az x’y’ mezőben, melyet Lacan a nyelv illuzórikus tereként említ). Ez akár a nélkül 

is megtörténhet, hogy a szubjektumnak szembesülnie kellene saját valós képével, 

hiszen a feltétel mindössze annyi, hogy a kép benne legyen a homorú tükör x és y 

által határolt tölcsérében (É 675). Ez a fajta jelölés a nyelv térben történő 

megvalósulása (SI 146), de több is annál, mivel túllép a szemre redukált 

szubjektumon (SI 151): Imaginárius és Szimbolikus kettős kötésével lendülünk át az 

egyszerű « relation en miroir »-ról (tehát az imaginárius tükröződésektől) a « plan 

de la projection » (Szimbolikus és Imaginárius metszeténél elhelyezkedő) szintjére. 
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Ennek a szintnek a megléte azért szükséges, mert a pszichoanalízis alapvetően a 

Szimbolikus regiszterében dolgozik (SII 130f, É 677), viszont az Imaginárius 

folyamatok befogásához (azonosításához, valamint figyelemmel kíséréséhez) 

elengedhetetlen egy optikai modell: nem elégséges pusztán a nyelvet és a notációt 

magában foglaló Szimbolikus megléte. Ez utóbbi olyan reflexiót biztosít az 

analitikus számára – egyfajta szondáztató jelleggel (SII 57) –, mellyel sikerülhet 

meghatározni, hogy az pontosan hol tartózkodik a szubjektumhoz képest. 

A két regiszter szorosabbra fűzését a szubjektum hajtja végre, mely egyrészt nem 

lenne képes a moi mint örökké eltolt percepció nélkül boldogulni, így az 

lényegében félreismerésének egy funkciójaként is felfogható ( « l’ego soit un 

pouvoir de méconnaissance » [SI 262]), mely a tükörstádiumban az önmegismerést 

(me-connaissance) biztosítja. Másrészt a Szimbolikus és manipulált osztott 

szubjektuma képesek egyedül arra, hogy ne pusztán imaginárius kapcsolat jöhessen 

létre a Másik és az én között: tehát az Idéal du moi-tól és a relation en miroirtól el 

lehessen mozdulni azzal, hogy adatolhatóvá válik a Másik által a szubjektumon 

kifejtett moduláció. Ezzel a lacani elmélet egyszerre lép túl a chiazmusokon és az 

üres retorikán, hiszen a már Freudnál is szereplő telefon által nyújtott technológiai-

kommunikációs modell
471 Lacannál a beszéd materialitásának eminens példájaként 

tér vissza, előremutatva az illuzórikus-immateriális vizualitástól és annak 

reprezentációs retorikájától a Szimbolikus önműködő gépezete felé (SII 105): az 

analitikusnak olyan hangoltsággal kell bírnia, hogy az értelmezést elkerülve 

mindössze a különféle kisüléseket, rezdüléseket, a zajt, a Szimbolikus morajlását 

fogja be, az Imaginárius relációkon túljutva (É 253f), de először a Szimbolikust 

bevezetve az Imagináriusba és nem fordítva. Tehát mindig a modell és nem az általa 

modulált kód felől közelítve, pont inverzeként annak, ahogyan ezt már Szimbolikus 

és Valós viszonyában láthattuk, ahol a Valós megjelenését a jelölés konstitutív 

aktusaként tárgyaltam az imaginárius formalizáció során. 

 

                                                             
471 Vö. UŐ., Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung = UŐ., Gesammelte Werke, 

Bd. 8, Imago, London, 1955, 381. 
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21. ábra: a Szimbolikus morajlása által forgatott síktükör 

 

Ha a tükröt mozgatjuk, akkor csupán az általa mutatott virtuális kép változik (SI 

257), a valódi képre semmilyen befolyása nincs a Másiknak mint modulációnak. 

Viszont a szubjektum éppen a moi-tól való függősége miatt kapcsolódhat virtuális 

képéhez – a valós képet ugye nem szükséges látnia –, mivel számára csak az adódik 

percepcióként, amit a moi szolgáltat. A szubjektum eközben a recipiens oldalán áll, 

neki a moi adja a képeket, a kapcsolatot azonban már saját maga állítja elő. A tükör 

dőlésszögének függvénye, hogy a tükrön túli x’ és y’ által határolt mezőben a virtuális 

szubjektum miként jön létre (SI 243). Ez a nyelvi tér azért illuzórikus, mert a szubjektum 

itt ugyanúgy helyeződik át, mint a moi, holott regisztereik elviekben eltérnek; a 

Szimbolikusban nem a tükrös viszonyok uralkodnak, így az x’y’ tér sem lehet valódi 

nyelvi terület. Az Imagináriusban viszont a szubjektum az Idéal du moi révén olyan 

jelölőt kap, mely a Moi idéal helyét tölti fel; egy imaginárius helyet annak – e jelölő 

révén történő – szimbolikus megragadása konstituál, erre használja Lacan a szubjektum 

hüposztázisa kifejezést (É 680). A regiszterek közötti ilyetén átkeléshez szükséges a moi 

irányítása és a Szimbolikus által létrehozható reláció, mely a valamihez képest mellett a 

valamin túlit is bevezeti a rendszerbe. 

A Szimbolikus je a je-tu bináris relációkkal biztosítja a lehetőséget ahhoz, hogy – 

ha már önmagát nem képes posztuálni a Valós nélkül – legalább ezekben az 

oppozíciókban a Másik diskurzusához valamifajta kapcsolatot tudjon kialakítani (azzal, 

hogy a bináris oppozíció szabályai megmutatkoznak a relációszerveződésben); a moi 

reflektálatlan önátejtésével szemben valódi alteritással és ne önmaga teljességképével 

szembesüljön. Ez egy olyan minta alapján történik meg, melynél az én nem az alapján 

identifikálódik, hogy ő micsoda, hanem hogy valamihez képest milyen szerepbet vesz 
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fel; nem azt mondja, hogy én ez és ez vagyok, hanem hogy te mi vagy (pl. „Te vagy a 

feleségem” [É 298]). Ez már nem a tükrözések területe, hanem a negatív fordításoké: 

mivel nem lehetséges egy adott elfojtott tartalom közvetlen fordítását megadni (SI 464), 

hiszen az nem manifesztálódhat közvetlenül – legfeljebb csak az álmok 

kriptogramjaiban. Az elveszített jelentés egy új rendszerben használódik fel, ahol egy 

másik jelentés kerül általa kifejezésre. Freud Irma injekciójáról szóló álmában ezért is 

tekinti Lacan a trimetilamint egyértelműen az én által nem befolyásolható elemnek (SII 

191), a képletet olyan instanciává alakítva, amelyben/amikor a bináris ismétlésekben 

önműködő nyelv je-je már nem rá vonatkozik, hanem a tudattalan szubjektumára – túl a 

moi-n túl, túl az örömelv ciklikusságán.  

Így következik be valódi interszubjektív relációban a szubjektum elmozdulása a 

Másik (síktükör, A, l. 21. ábra) felé, ahova je-ként érkezik meg (SI 315). Amint a sujet 

áthelyeződik a síktükör másik oldalára, ahonnan már közvetlenül láthatná a homorú 

tükör által előállított vázát, a 90 fokkal elfordított síktükör segítségével magához 

közelebb kapja meg a valós kép – moi közvetítette – virtuális képét, mintha csak 

víztükörbe nézne (É 681). Lacan szemléletes példáját érdemes felidéznünk a második 

szemináriumból itt, amelyben a tudat mint kamerák által rögzített kép tárul elénk: a 

kamerák azonban nem közvetlenül a tárgyakat veszik, hanem azok víztükörben 

megjelenő képmását. Az ilyesfajta pszichés apparátust bár a moi-nak egy felület 

vetületekén történt 472  megképződését modellezi, rögzítésének alfanumerikus 

működésében már a je vesz részt (SII 62f). De nem közömbös, hogy milyen pozícióból 

történik meg a differenciálás, mivel az az Imaginárius és nem a Szimbolikus által 

indukált. A két én helyzetét tehát kevésbé úgy kell értenünk, hogy a je nem egyenlő a 

moi-val, mint inkább úgy, hogy a moi közvetített léte nem a je hibája vagy deformált 

alakzata. A moi a szubjektum számára egy idealizált objet-ként fogható fel (SII 59), 

akár képként (Idéal du ~), akár pedig pozícióként (~ idéal) közelítjük meg. A moi-hoz 

mint pozícióhoz vagy formához képest a je reláció: shifter vagy expletive (É 600),473 

hasonló a francia nyelvi ne-höz. Nem rendelkezik önálló elemként fordítható jelentéssel, 

viszont szintaktikailag elengedhetetlen a mondat számára. Lacan Rimbaud-idézetében a 

je ezért mindig valaki más (« Car Je est un autre »), s fixálhatatlanságában lehet képes a 

                                                             
472 UŐ., Az Ősvalami és az én, 30. 
473 Vö. BITSCH, “always crashing into the same car”, 159–61. L. a következő fejezetet. 
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percepcióhoz kapcsolódó moi-val szemben a tudattalan diskurzusát megközelíteni (SII 

203).  

A szimbolikus gépezet stochasztizálása, amely Kittler Lacan-olvasatainak 

alighanem legfontosabb hozadéka, a moi nélkül, attól megválva is képes működésbe 

lépni, ezzel tolva mintegy előtérbe a nyelv unikális medialitását Lacannál, amely nem 

sorolható be pusztán az auditív vagy optomediális kategóriákba. Benne a jelölő úgy 

állít elénk mindig valamit a Szimbolikusból, mintha csak egy lottógömbből húznánk ki a 

számokat (É 658); a szimbolikus gép hazárdjátékra kényszeríti a szubjektumot. Az e 

gépezet működésmódjához való hozzáférést Lacan úgy adja meg, hogy az egyik 

kamerával éppen a víztükröt rögzítő másik kamerát vesszük fel: ilyenkor egy olyan 

visszhang vagy robbanás következik be, amely a moi számára már befoghatatlan (SII 

62–5). Ez a visszhang – lényegében a tudattalan morajlása a nyelvben, a következő 

fejezetben pedig mint a szimbólum pulzálása – az elszólások és nyelvbotlások 

analógiájaként szolgál, melyek a tudattalan tartalmaknak nyelvi formát biztosítanak. 

Szintén ez a robbanás azonosítható Lacannál a tükröt mozgató hanggal (SI 243, SX 51), 

mely áthelyezi a szubjektumot az x’y’ mezőbe. Láthatjuk, hogy a je által befogható 

visszhang indukál, a moi pedig modulál e folyamat során. Ezt az elmozdulást ugyanis a 

moi-nak kell elismernie (a percepcióban igazolnia), ami ugye a szubjektum 

félreismerésének funkciójaként lett korábban definiálva Lacan által. A je, mely lehetővé 

teszi, hogy a szubjektum a Másik diskurzusára tekintettel legyen, egyben a moi 

önreflexivitásának lehetőségét is megnyitja (SII 204) azzal a viszonnyal, amelynek 

egyrészt részese, másrészt szolgáltatója; amit kommunikál, azt a mediáció aktusa már 

magában foglalja. Az optikai modell a tudatelőttest, vagyis a tudatképes, de látens 

elemeket, még be tudja fogni úgy, hogy ami a virtuális képben hozzáférhető a valódi 

képből, az mintegy tudatossá is tehető. Annál a pontnál azonban, ahol az apparátus 

csődöt mond (SI 268), felszínre bukik a tudattalan; ilyen locus például az álom köldöke 

(ombilic du réve). Láthatjuk, hogy a reláció az optikai modellek feltétele, az x és y 

koordináta a Szimbolikusban, a nyelv és a notáció regiszterének megalapozása révén 

hívható elő. Azonban az Imaginárius nem egyszerűen rátelepszik erre, hanem maga is 

kondicionálja az áramkört, mivel szükségessé teszi azt a « relation spéculaire »-t, 

melyet csak a moi képes felmutatni. Ha a szubjektum vakon – hiszen, hogyan máshogy 

tudná – követi a moi-t, illuzórikus végzetet kap, egy Imaginárius áramkört, míg ha csak 
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a je-re támaszkodik, sehova nem képes elmozdulni, lévén bár bekerül a je–tu relációk 

verbális hálózatába, de helyváltoztatás nélkül, különböző Szimbolikus bináris 

oppozíciókban leledzik. Ideális esetben a pozíciók közötti eltolások, melyek felkínálásra 

kerülnek a szubjektum számára, biztosítják a jelölőláncok dinamizmusát, s ezzel 

párhuzamosan a szubjektum csak az Imaginárius közbenjárásával, a Másik képének 

konstrukciójával (másik, a) képes az ahhoz való viszony megteremtésére (SI 265) – ezt 

már láttuk a jelölés megképződésénél. 

A másik ennek a rendszernek csak látja a működését, de nem szervezi azt.474 Látja, 

hogy a moi és a sujet az analízisben ellentétesen haladnak: előbbi az x’y’ illuzórikus 

nyelvi térben kering, ezért lehet fader mindig eltűnésében,475 utóbbi a homorú tükör 

sugarából próbál a síktükörhöz (A) eljutni. A Szimbolikus és Imaginárius varratánál 

konstituálódó plan de la projectionnak a moi és a je szubjektummozgatásai révén történő 

megképződése azonban hiába áll kapcsolatban az optikai apparátussal – s Lacan ezért is 

alkalmazhatja mindenféle kellemetlen következmény nélkül tükrös modelljeit az én 

helyzetének (antireprezentatív) ábrázolására –, a tükrös viszonyokat saját felületén 

felszámolva ad lehetőséget a tudattalan automatizmusának nyelvi modellezésére is a 

Szimbolikus önszerveződésében. Az Imaginárius projekciója, melynek révén az én 

dualizmusa megvalósul, így már valójában nem inverze a Szimbolikus introjekciónak 

(és nem inkorporációnak!), mely a Másik ütemezésének a befogását szolgálja (SI 155). 

Mivel az Imaginárius és a Szimbolikus itt kibogozhatatlanul egymásba fonódnak, 

akárcsak a je és a moi, ezért Lacan optikai modelljei már nem pusztán szemléltetik a 

tükörstádium történéseit, hanem – mivel maga a nyelvorientált pszichoanalízis avanzsál 

optikai modellé – sokkal inkább úgy állítják elénk az énkonstellációkat, hogy azokat 

enaktálják – mint a vésetek az emlékezést az elfojtás automatizmusával az előző 

fejezetben. Így az analitikus már nem sötétben tapogatózik, nem illuzórikus térben 

kutakodik, mint Az ellopott levél rendőrei, hanem észreveszi a szubjektum bolyongását 

az x’y’ nyelvi térben, ám teszi ezt az x y imaginárius koordináták által; e modellek 

tapasztalata segíti hozzá, hogy akárhogy mozduljon a síktükör a nyelvi relációk révén, 

                                                             
474 Weber sakkal kapcsolatos példáját alapul véve (vö. Samuel WEBER, Return to Freud: Jacques Lacan’s 

Dislocation of Psychoanalysis, Cambridge UP, Cambridge, 1991, 35.) úgy is fogalmazhatnánk, hogy látni 

is csak annyit lát, éppen milyen lépést hajtok végre (tehát átlósan a futárral, L alakban a lóval stb.). Ez 

egyébként a szubjektum tükörbe tekintésével akár a heisenbergi határozatlansági tételig is elvezethet minket 

is, mint Lacant (SII 281). 
475 L. a következő fejezetet. 
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soha ne tévessze szem elől szubjektumát. 

A Szimbolikusban a beszéd a felismerés (agnoszieren) funkciójával bír, ami a 

legkevésbé sem valahova világítás, vagy valami elrejtett hely befogása, bekukkantás 

minden zugba (vö. SI 260). A feltárás aktusa sokkal inkább a tükör mozgatásához 

kapcsolható, hiszen a „Wo Es war, soll Ich werden” egy lacani fordítását alapul véve (« 

Lá oú le Ça était, l’ego doit étre ») nem kiterjesztésként történik meg a moi felbukkanása, 

hanem áthelyeződésként (SII 315). Ha a modellre tekintünk, azt mondhatjuk, hogy 

minden analízis első szakasza az O (moi) tükrözésének feleltethető meg, mellyel 

megkapjuk a feltöltésre váró Moi idéal pozícióját. Az én e pozíció révén írhatja be a 

Másik képét, hogy úgy láthassa magát, ahogy mások látnák őt (SI 292f) (l. 470. jegyzet); 

saját vágya jelenik meg a másikban. 

 

 

22. ábra: az analízis első szakasza 

 

A következő fázisban bevezetésre kerülő je már lehetőséget biztosít arra, hogy a félreértés 

tudatossá váljék, vagyis a szubjektum tudatában legyen annak, amit félreismer, miközben 

kapcsolatot létesít. Mi biztosítja ezt a tudást? A lacani kommunikációs modellben soha 

nem az számít, hogy mi a beszéd tartalma, hiszen gyakran a legüresebb beszéd éppen a 

legtartalmasabb (SI 95f), sokkal inkább az aposztrophé (reláción alapuló) alakzatát tetten 

érve válik az meghatározóvá, hogy a beszéd szól-e valakihez (É 247). 476  Ebből a 

szempontból pedig Lacan üres és teljes beszéde (parole vide és parole plein) között nincs 

különbség. Ugyanis bár az előbbi csak Imaginárius fecsegés az ego és alterego között, és 

ebből kifolyólag képtelen a Szimbolikus viszonyrendszerére reflektálni, ami az 

                                                             
476  Gondoljunk itt Odüsszeusz disznóvá vált társainak esetére (SI 398f), ahol a felismerés éppen az 

adresszálás révén történik meg, tudniillik, hogy azok neki röfögnek. Ugyanis bár a beszéd mindig 

meggyőzésre (SI 399) és performativitásra tart igényt, alapját mégiscsak az biztosítja, hogy a másik 

elismeri: beszédet hall. Ehhez viszont a kontinuitás diszkretizálása, az Imaginárius teljességének 

Szimbolikus szegmenetálása szükséges, mint azt az előző alfejezetben megállapítottam. 
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értelemmel töltődés feltétele lenne, attól még maga az adresszálás aktusa ugyanúgy 

elnyeri jelölését benne, mint a teljes beszédben (SXXIV 111). A teljes beszéd nem attól 

teljes, amit mond, hanem amit tesz; megmutatkozik benne a tudattalan mint alakító, 

ahogyan ezt az előszóban részletesen tárgyaltam. Az aposztrophé sajátos 

pszichoanalitikus alakzatában a címzettség által a válasz anticipációja teszi lehetővé a 

konkrét diskurzusban a méconnaissance mellett a réconnaissance-t, vagyis a beszéd 

elismerését a másik által, mely egyben a félreértés tudatosítását is előállítja. Az e relációra 

alapuló artikuláció nevezhető tudásnak (SII 276), mely egyszerre negáció és affirmáció 

(É 251). Ha pedig a 21. ábra tükrös modelljére pillantunk, láthatjuk, hogy a síktükör A-

val jelölt, melyet Lacan szerint nyugodtan kicserélhetünk Çara is. További fordítás 

(eltolás) történik meg akkor, ha komolyan vesszük a freudi frázis első lacani átültetését 

(l. 432. jegyzet), mivel a Ça pozíciójába a sujet je-ként érkezik (eközben a moi 

ellentétesen halad az x’y’ illuzórikus nyelvi terepen), tehát az ének széttartása megy 

végbe, ahelyett, amit a moi-t követő szubjektum esetében láttunk. Ezt Lacan az egyik első 

mathémájával a következőképpen modellezi: 

 

 

23. ábra: a Schéma L477 

 

A bal felső részen a Ça (Es) helyén a Sujet található, vele szemben, a jobb felső 

sarokban a másik mint a moi imaginárius reflexiója (SII 276.). Viszonyuk illuzórikus, 

csak a moi által valósulhat meg, éppen ezért van szüksége a szubjektumnak az én 

                                                             
477 Ez vélhetőleg Guilbaud játékelméleti diagramjainak hatását is magán viseli, ez esetben egy véges (és 

ciklikus) hálózat lacani átírásával van dolgunk. Vö. WEGENER, Neuronen und Neurosen, 39. 
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funkciójára. A sujet a nyelvben (je-ként) nem képes önmaga posztulálására, nem tud én 

vagyokot mondani, inkább mindig azt mondja: te ez és ez vagy (É 298). A jobb alsó 

sarokban látható nagy A a Másikat mint ütemezést, algoritmust jelöli, melynek üzenetei 

a szubjektumhoz csupán egy áthelyeződés és ezáltali jelölőtalálás révén válnak 

plauzibilissé, tehát már végrehajtottan; a freudi turbina hozzáférhetetlen és 

megszakíthatatlan hőáramlása pedig a jobb felső kis másik. A moi és az általa tükrözött 

kép imaginárius viszonya (a tükrön túli x’ és y’ által határolt illuzórikus nyelv) 

megakasztja az A-tól az S felé mutató nyilat, elbizonytalanítva a kapcsolatot, 

egyszersmind létrehozva a lambdára emlékeztető alakzatot. A metszéspontot vélhetőleg 

mint a plan de la projection momentumát foghatjuk fel, hiszen a szimbolikus reláció, 

illetve az imaginárius optika keresztmetszetét kapjuk meg. Mivel a sujet-nek egyszerre 

funkciója a moi és eminens objet-ként elválasztott is tőle, így kapcsolata csak annak 

képével lehet, méghozzá úgy, hogy a szubjektum beszéde mindig egy valódi alteritást 

céloz meg, azonban a nyelv faláról (x’y’ területen) visszapattanva szükségszerűen csak 

(a másikat jelölő) a’, a” stb. képét tudja befogni. úgy is mondhatjuk, hogy a szubjektum 

csak ahhoz fér hozzá, amit az optikai médium előállít a számára.478 Az Imaginárius és a 

Szimbolikus egyrészt így akaszkodnak lényegében egymásnak: a moi a nyelv révén képes 

karaktereket (personnages) létrehozni, a sujet ezekkel szükségszerűen kapcsolatba kerül, 

azonban őt meg éppen a nyelv (mint kalkulálható, de kisülésekkel teli, önműködő 

gépezet) akadályozza abban, hogy az A-hoz elérjen (SII 286). Másrészt viszont itt 

kapcsolódnak össze Imaginárius (mint kalkulus és optikai modellezés) és Szimbolikus 

(morajló modulációs funkció a tükörmozgatásnál) a Másik diskurzusában, az 

algoritmusban. Ezáltal pedig minden énfunkció, eredetüket tekintve, a Szimbolikus 

Rendbe ágyazott kódsorozat kell legyen, amelyen végrehajtódnak a Másik utasításai, még 

akkor is, ha össze- és együttállásuk csak az optikai modellek biztosította vetületen 

történik meg. Ez a szubjektum szimbolikus tartozása (dette symbolique) (É 435), mely az 

én gyökét vagy eredőjét adja meg a szimbólumok lehetséges interakcióiban: ‹‹ C'est ainsi 

que si l'homme vient à penser l'ordre symbolique, c'est qu'il y est d'abord pris dans son 

être. L'illusion qu'il l'ait formé par sa conscience, provient de ce que c'est par la voie d'une 

                                                             
478 L. még ehhez a III. 5. a) ii. alfejezetet. 
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béance spécifique de sa relation imaginaire à son semblable, qu'il a pu entrer dans cet 

ordre comme sujet ›› (É 53).479  

Lacan azonban mindig a Szimbolikus szüntelen reinskripcióira figyel, ebbe pedig 

beletartzik a jelölhetetlen Valós munkája is. Egy újabb átírás válik kivitelezhetővé 

szerinte ennek mentén: ez a Schéma L reformalizációja, melyet Lacan beszédesebbnek 

nevez (É 55):  

 (10...(00...0) 0101...0 (00...0)...01) 11111...(1010...1) 

Az 1 és 0 párok az én és az általa alkotott kép (a–a’) kapcsolatait jelölik, míg a belső 

zárójeles 0-k a szubjektum csendjét, a megszakítottságot, s az ez általi ütemezését. 

Minden, ami kívül esik a zárójelen, a Másik diskurzusához tartozik, ám pontosan annak 

a kapcsolása a szünet (az 1-ből 0 lesz), ami az Imaginárius kapcsolatokon túlról érkezik. 

Ez az optikai kísérletekben maga a tükör (A, Másik), ami nem fogható be, de szervezi a 

mozgásokat – az alfanumerikával viszont legalább a művelet megragadható. 

 

b) a szubjektum alfanumerikája 

 

i. a pszichoanalitikus jeton: shifter–fader-relációk  

Az első két fejezetben a Valós és a Szimbolikus interakcióit vizsgáltam meg, vagyis végső 

soron azt, miként alapozza meg az utóbbi regisztert az előbbi, amellett érvelve, hogy a 

pszichoanalízis mindig ennek kondícióira kell koncentráljon, hogy komputációja 

egyszerre formalizálhassa és vezérelje a jelölést – ezzel a pszichoszemiotikát 

pszichózisszemiotikává alakítva. Az előző fejezetben pedig az Imaginárius felől 

közelítettem a Szimbolikushoz, ott helyezve nyugvópontra a diskurzust, hogy e két 

regiszterrel is hasonlóképp áll a helyzet: az utóbbi adja az előbbi modulatív alapját, 

miközben az Imaginárius visszacsatolás (percepciós feedback) egyben verifikálja is a 

Szimbolikus alfanumerikus viszonyait. Az így kialakult áramkör mindazonáltal a 

Szimbolikushoz tartozik, hiszen a gőzgép termociklusa mintájára Freud által érvényesített 

énképződés folyamata nem diszkretizálható, ezért egy effajta mediális állapot nem 

biztosítana reflexiót a folyamatokra. Ennélfogva, amennyiben az előző fejezetben sikerrel 

                                                             
479 [„Ha az ember egyáltalán gondol a Szimbolikus Rendre, az azért lehet, mert létezésével már benne van. 

Az az illúzió, hogy tudatával alkotta meg ezt a rendet, abból fakad, hogy alteregójával [ti. másikkal mint 

Idéal du moival – S. R.] fenntartott imaginárius kapcsolatának résén keresztül volt képes belépni ebbe a 

rendbe szubjektumként.”]   
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demonstráltam, hogy az Imaginárius két aspektusa (kalkulus és optika) hogyan 

kapcsolódik össze a szubjektumnál, illetve hogy Freud írásjátékai alapján nyílik meg 

ennek egyáltalán a lehetősége, tehát az Imaginárius már mindig is a percepción túli 

alfanumerikus formalizáció felől értelmeződik nála is, úgy ebben a fejezetben a 

szimbólumokkal történő manipulálhatóságot mint a termodinamikai tudattalan 

kibernetizálódásának eseményét vizsgálom. E fejezet konklúziója egyben a disszertáció 

első részének konklúzióját is magában foglalja; arra a mediális váltásra reflektálva, amely 

a tudattalan mediális a priorijában történt Freud és Lacan között, vagyis a papírgép 

születésére, ami egy inherens médiumarcheológiai diskurzussal bővítette a 

pszichoanalízist.  

Foglaljuk össze az Imaginárius nyújtotta belátásokat: Freud a percepciós rendszert 

teszi meg harmadiknak az Entwurfban, Lacan pedig azt azért azonosíthatja a moi-val, 

mert mindkettő technikai szükségszerűségként jelentkezik, vagyis csak ezek segítségével 

igazolhatók az emléknyomok vizuális láncaként felfogott memória (SII 133) tudatképző 

effektusai.480 Egyrészt tehát az Ich (moi) mint egy felület vetülete megegyezik az ω 

rendszerrel, így jelölésileg egybeesnek Freudnál Lacan szerint, továbbá a moi, mint ahogy 

a percepciós rendszer is, az Imaginárius pufferzónájaként funkcionál. Másrészt pedig a 

pszichés apparátus éppen az inercia megtörésével érdekelt a homeosztázis fenntartásában 

(ti. a nyitás csak a feszültségleadás érdekében történik meg általa az organizmusban). 

Amennyiben viszont az Irma-álom kapcsán tartjuk magunkat Lacan értelmezéséhez, 

vagyis Freud a trimetilamin struktúrájának diskurzusában olyan üres helyet talál, ahol a 

tudattalan szubjektuma beszél, de az egyben túl van a moi-n, akkor e megnyilatkozás 

mediális kondíciójának ugyanúgy túl kell mutatnia az imaginárius (l. az előszót) 

homeosztázison (és a szintén az Imagináriushoz tartozó önátejtésen), sőt a 

termodinamikai tudattalanmodellen is. Freud saját szimbolikus tartozása pedig 

nyelvhasználatában is megmutatkozik, amikor ezt a felismerést a bécsi dialektus 

agnoszieren szavával fejezi ki (É 260). Energetikai tényezők helyett a tudattalan a 

szubjektum hazárdjátékának terepévé válik, de a szimbólumokkal – ahogyan láttuk azt 

Lacan + és - jeleinek átírásában – ezt a papírgép a processzurális konvergencia miatt 

képes befolyásolni. A szubjektum így egy Szimbolikus áramkörbe integrálódik a gőzgép 

valódi feedback loopjából – mely utóbbi mindazonáltal ugyanúgy a bonthatatlan 

                                                             
480 FREUD, Álomfejtés, 376. UŐ., A halálöszötön és az életösztönök, 33. 
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Imagináriushoz tartozik, mint az előző alfejezet modelljeinél a váza valódi képe. A freudi 

örömelven túliság mint a halálösztön felé tartás így nem más, mint a Szimbolikus 

binaritásába tekintés (mint fentebb írtam, az automatizmus azért lehetséges, mert bináris 

– az ismétlés automatizmusa már eleve aktív mindenfajta kódolásban : örömelv és 

halálösztön interrelációja) a tudattalanműködés black-boxának feltörése.481 

Lacan e feltörés terén (is) sokat köszönhet Lévi-Straussnak, akinek 1949-es A 

szimbólumok hatékonysága c. tanulmányára azon frissiben lecsapott. Annak zárlatában 

ugyanis a strukturális antropológia atyja a pszichoanalízist a sámánizmus modern 

válfajának nevezte.482 Először is, mert míg a nyugati orvoslás elválasztja egymástól a 

betegség okát és magát a betegséget, addig a sámán mindkettőt ugyanahhoz a szimbolikus 

anyaghoz rendeli.483 Másodszor, ennek következtében, jelöltként és jelölőként posztulálja 

őket, ugyanazon nyelven keresztül közvetítve és tudatossá téve a fájdalom forrását.484 

Harmadszor, a sámán mintegy belép a páciens világába,485 pont úgy, mint Ferenczi ún. 

aktív analízisében. Negyedszer, a részvétel a páciens világában leginkább olyan 

szimbólumhasználatban csúcsosodik ki, melynek révén a szubjektum manipulálhatóvá 

válik. Tehát a sámán egy kodifikált diskurzust nyújt át a gyógyulni vágyónak, aki, miután 

ennek részesévé vált, már szabadon manipulálható, s fizikai szimptómái nem különülnek 

ki a sámán által létrehozott Szimbolikus Rendből.486 Bár az antropológus a sámánizmust 

általában véve műveletek, interpretációk és manipulációk egyesített praxisaként 

posztulálta, melyek szimbólumokon hajtódnak végre, ami kellően előremutató és tág 

ahhoz, hogy a disszertáció médiaelméleti szituáltásága számára is hasznosítható legyen, 

a disszonancia éppen a szubjektum részéről üti fel fejét elméletében. Mert egy effajta 

szimbólummanipuláció, bár valóban eredményezhetne egy poszthumán konstellációt,487 

mivel Lévi-Strauss az egyén homológ struktúráiból indul ki,488 ezzel akadályozza is a 

szimbólumok (inherens) operativitását. Az osztott szubjektum ugyanis az algoritmikus 

manipulálhatóság előfeltételeként került bevezetésre Lacan által, mint azt már láttuk az 

                                                             
481 Ennek mikrotemporális horizontjához l. a II. 3. alrészt. 
482 Claude LÉVI-STRAUSS, A szimbólumok hatékonysága = Strukturális antropológia, 1, 163. 
483 Uo., 158. 
484 Ua. 
485 Uo., 159. 
486 Uo., 160 
487 Vö. Ronan LE ROUX, Lévi-Strauss, Lacan et les mathématiciens, Les dossiers de HEL (supplément 

électronique à la revue Histoire Epistémologie Langage), 2013/3, 2. 
488  Markos ZAFIROPOULOS, Lacan and Lévi-Strauss – or the Return to Freud (1951- 1957), Karnac, 

London, 2010, 50. 
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előző fejezetben: a je és a moi, a shifter és a fader, a megnyilatkozás (énonciaton) és a 

kijelentés (énoncée) szubjektuma egytől egyig a kódolás instanciái, 489  egyben pedig 

mindig a tudattalan dinamikus megnyilatkozásai abban a szubjektumban, mely legfeljebb 

papírfecnik rétegeként (esettanulmányokban feljegyzésekből) 490  állhat össze egésszé; 

papírmaséként (É 520).  

Lacan egyrészt Émile Benveniste distinkcióira hagyatkozik a « sujet d’énonciation » 

és a « sujet d’énoncée » szétválasztásánál, 491  illetve Jakobsontól kölcsönzi a shifter 

kifejezést, aki maga is Otto Jespersentől vette át.492 A shifter olyan kód, amely az üzenetre 

vonatkozik,493 vagyis az analízis sztochasztikus faktorához azzal járul hozzá, hogy a 

küldő szubjektumának ambiguitását tolja előtérbe, 494  hiszen mindössze denotálja az 

artikulálót, de semmi lényeges attribútumot nem közöl az üzenet feladójáról. A shifter 

relatív és funkcionális, önmagában semmit nem jelent, a je-höz hasonlóan viselkedik úgy, 

mint a francia « ne », ami így mindössze strukturálisan íródik be az üzenetbe. Lacannál 

ez az alakzat két téren is hasznosul: az egyik a pszichózisé, a másik pedig a grafikus 

ábrázolásé, össze is kötve a kettőt; Schéma R-ként vagy Vágygráfként. 495  A shifter 

mozgása a tükörkísérletekben ott vált megfigyelhetővé, amikor a je teljesen ellentétes utat 

járt be, mint a moi. A shifter egy igazi “wildcard”; egy üzenet jelölőláncától eltávolodva 

(É 809) olyan helyekre pörgethető ki a struktúrában, amelyek már kívül esnek a konkrét 

diskurzuson, így a shifter éppen variabilitása miatt érintheti a tudattalannak a 

deperszonalizációs és modulációs műveleteit (a Másikat). Ugyanis a nyelv mediátori 

funkciójának, mely az Imaginárius regiszterben ego és alterego kapcsolatát biztosítja (SI 

93) (az x’y’ mező által), s a virtuális szubjektumot posztulálja (ti. a valódi posztulációt a 

Szimbolikus Rendben az elismerés, a valakihez szóló [üres vagy teljes] beszéd 

[intorjekció] jelölése hozza létre, mint ez már érintve lett), elsősorban mindig Shannon 

gondolatolvasó gépéhez hasonlóan kell működnie. Vagyis már mindig a hozzáférhetetlen 

Valós biztosította (hardver)kondíciókra mutat, amelyek valódi alteritást adnak a gép 

random döntésével (hogy bal vagy jobb). Ez a papírgépek által befogható (pl. az üres hely 

                                                             
489 Annette BITSCH, Zeit und Gedächtnis im techno-medialen Weltzeitalter: Jacques Lacans Theorie mit 

Chris Markers „Sans Soleil” = Zeitkritische Medien, szerk. Axel VOLMAR, Kadmos, Berlin, 2009, 317. 
490 L. a II. 3. b) fejezetet. 
491 Vö. Émile BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, Paris, 1966, 1, 245. 
492 FINK, The Lacanian Subject, 38. 
493 Ua. 
494 BITSCH, “always crashing in the same car”, 159. 
495 L. a III. 5. a) ii. alfejezetet.  
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modulációjaként, mint láttuk a modelleknél). A tudattalan (hardver)folyamatok csak így 

emelhetők át egy (imaginárius) konkrét diskurzusból, vagyis – a verbálison kívülre 

vonatkoztatva – a szubjektumnak a (pl. gondolatolvasó) géppel való játékából, a 

szimbólumok területére: eközben az (üres hely) eredeti ütemezés(e) mint szintaktika 

megmarad,496 a Szimbolikus saját elemeinek interakciói adják azt vissza. Tehát ha e rész 

első fejezetében az algoritmus kódolhatatlansága és operativitása bizonyítást nyert a 

Szimbolikusban, itt a Szimbolikus kódolásának az Imagináriust megalapozó 

extrapolációja (tehát egy Szimbolikus-Imaginárius feedback) válik minden, az utóbbi 

regiszterben történő mozgás, és következésképp bármifajta megismerés feltételévé. A « 

Car Je est un autre » e felől tehát úgy értendő, hogy a je soha nem önmagáért áll, soha 

nem biztos referencia, inkább egy érme vagy zseton (jeton), amelynek mindig megvan az 

esélye, hogy egy (a moi-hoz tartozó) eltolás révén, a méconnaissance-t réconnaissance-

szá és ezzel együtt me-connaissance-szá váltsa be, miközben a Szimbolikusból 

eredendően mindig a Valós felé mutat. Pontosan azért, mert a moi-val ellentétben, mely 

az átejtettségével alapozza meg ezt a viszonyt, a je nem a percepciót strukturálja, hanem 

a tükrök mozgását.  

Amit Lacan bírál a strukturalista nyelvészetben, hogy már mindennek, például a 

méheknek is nyelvet tulajdonítanak (É 297), az a je pontosan ilyen funkciójának a 

berekesztődése. Egy mimetikus példával szemléltetve, a gyermek sírását ilyen 

szempontból már nyelvnek lehetne tekinteni, hiszen a Másikat adresszálja, anélkül, hogy 

a Szimbolikus Rendbe belépést nyert volna (SX 339f). Lacan számára a kommunikáció 

szempontjából ugyanis maga az artikuláció sikeresnek nevezhető akkor is, ha valaki a 

saját üzenetét kapja vissza inverz formában. Amikor azonban a Szimbolikus keretei 

között kezd el funkcionálni, akkor a gagyogás és a sírás már jelölőláncokba rendeződnek, 

melyek a partikuláris felől a generális felé mutatnak. Máshogy megfogalmazva: a 

dinamizmus, amely szükséges az elveszett vagy hiányzó dolog sarkallta vágyhoz (pl. 

éhségsírás), a nyelvben a fixált relációktól való elmozdulást okozza, egyben leválva az 

artikulálóról és az okról (így kapva a Szimbolikus ún. gyenge kauzalitását, mint azt majd 

látjuk) is. Lacan ezt a távolodást alapvetőnek és elkerülhetetlennek tünteti fel abból a 

szempontból, hogy a nyelv egy olyan apparátust produkál, amely megkülönbözteti az 

artikuláció szubjektumát mint technológiai változót (je) és a szintaxisát mint technológiai 

                                                             
496 Ennek temporális dimenziójához l. a II. 4. a) i. alfejezetet. 
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szükségszerűséget (moi).497 Ez a méheknél azonban nem így van. Annak az egyértelmű 

hozzárendelésnek, mely Imaginárius és Valós között (geometriailag) fennáll a 

tükörkísérletek esetében a moi biztosította felületen ugyanis a Szimbolikus Rendben 

nincs helye, mert így egy előre körülhatárolt mezőre (x’y’) szorítaná mind a nyelvet, mind 

a beszédet, így a je moi-n túlmutató, a freudi jenseitsnak (mint azt az Irma-álom lacani 

értelmezésénél láttuk) eleget tevő áramkörintegrálása soha nem valósulhatna meg.498  

A shifter mellett megjelenő másik terminus, melyet Lacan mindazonáltal soha nem 

használt, a fader, Weber leleménye. Ezt ő olyan lehetetlenségként határozza meg a lacani 

szubjektum építőelemei között, amely képként manifesztálódik, lényegében a 

tükörkísérletek Idéal du moi-jaként. A fadert Weber Lacannak az igazságról alkotott 

nézeteivel hozza összefüggésbe, 499  pontosabban azzal, hogy az igazság mindig saját 

magáért beszél, 500  de szubjektuma, ahogyan feltűnik, úgy rögtön el is tűnik. Ez a 

tükörkísérletekben megjelenő percepciós verifikálhatóság szempontjából abszolút 

megállja a helyét. Lehetséges azonban egy filológiailag jobban megalapozott 

motivációját is feltárni Lacan fader koncepciójának, ez pedig Ernest Jones aphanisis 

elmélete. Jonesnál a feltűnés-eltűnés dinamikája eredetileg a vágy szublimációjának 

                                                             
497 BITSCH, Diskrete Gespenster, 472. L. az I. 2. a) fejezetet. 
498 Vö. ERNST, Gleichursprünglichkeit, 266. 
499 WEBER, Return to Freud, 90. Bár az igazság fogalma Lacannál túlzottan plasztikus, működésmódjában 

talán mégsem lehetetlen nagyjából megragadni: úgy tud mindig partikuláris lenni (Dylan EVANS, An 

Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis, Routledge, London, 2006, 217.), hogy közben mindig 

beágyazott egy kommunikációs szituációba; az analitikus annak indukálására törekszik, hogy a páciens az 

igazságot megkonstruálja. (Jean-Pierre CLÉRO, Le vocabulaire de Lacan, Ellipses, Paris, 2002, 88.) Nem 

univerzális (vö. Athanasios LIPOWATZ, Diskurs und Macht: Jacques Lacans Begriff des Diskurses, 

Guttandin & Hoppe, Marburg, 1982, 216.), hanem a tudattalan aktuális megszólalása során a kijelentés és 

a kijelentett (osztott) szubjektumának elkülönböződésében történik meg (Michael SCHMID, Lacan in 

Österreich = Lacan und das Deutsche: Die Rückkehr der Psychoanalyse über den Rhein, szerk. Jutta 

PRASSE – Claus-Dieter RATH, Kore, Freiburg, 1994, 268.). Weber meggyőzően vezeti vissza e lacani 

fogalom verbális horizontját a szofistákra és elsősorban Gorgiászra, aki felfüggesztve az objektív tudás 

lehetőségét, lényegében megszabadult attól a problémától, hogy a nyelv bármilyen rajta kívüli tényezőre 

vonatkoztathassa az igazságot (WEBER, Return to Freud, 21.). Ezzel vitathatatlanul igazodott a lacani 

kommunikációs modellhez, amelynek lényege a címzésben rejlik, illetve abban a feedbackben, mely a 

Másiktól érkezve csupán annyit közöl: az üzenet megérkezett. (É 298–301). Jelen disszertáció azonban 

kevésbé konceptuálisan akarja megragadni az igazságot, inkább operativitásként az interakcióban, vagyis 

topológiailag egyfajta cut-pointként kezeli, mint egy átvezető folyamat fázisát – ahogy ezt majd látni 

fogjuk: a turbinából a papírgépbe – így elkerülve azt, hogy a ’68-as forradalmat befogni szándékozó négy 

lacani diskurzusban a-val jelölt igazságot belejátsszuk a fikcióba (l. a III. 6 b) fejezetet), amely egy 

semmifajta extralingvális kapcsolattal nem rendelkező konstrukciót jelentene (vö. EVANS, An Introductory 

Dictionary, 218.; CLÉRO, Le vocabulaire de Lacan, 89.). Tehát az igazságnak egyszerre kell pusztán a 

nyelvi elemek egymással megkötött relációiból formálódnia, és az azokon kívüli folyamatokhoz utat 

biztosítania. Weber szofizmusba zárkózása ezért nem állja meg a helyét, célravezetőbb tehát egyfajta 

vákuumként kezelni az igazságot a négy diskurzus kulcselemeként a valóság történései és a papír grafikai 

eseményei között, amely képes szinkronba hozni ezt a két szférát az általa végrehajtott operatív aktusban. 
500 L. még a III. 5. b) ii. alfejezetet. 
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szolgáltatott mintát. Ezt formálta át Lacan úgy, hogy a szubjektum illékonyságának (SXI 

258) – vagyis annak, hogy a Másik számára, ahogyan az előző alfejezetben 

megállapítottam, az strukturál, ami nincs ott – modelljévé válhasson. A szubjektum nem 

ott van, ahol annak lennie kellene, így akkor és ott létezhet a tudattalan szubjektumaként, 

ahol nem gondolkodik (É 517f). A szubjektum konstans diszlokációja pedig nem 

elsődlegesen optikai természetű, még ha ennek modellezésére Lacan a tükröket találja is 

legalkalmasabbnak, hanem a diskurzus deperszonalizációjával, a konkrét diskurzus 

elhagyásával vág egybe, tehát azzal, ahogy tudattalan struktúrák kezdik modulálni a 

kijelentést. A szubjektum osztottsága mint a szimbólumok ilyen interakciójának effektusa 

(SXV 242) mindig pontosan erre a horizontra mutat rá, és nem csak azzal, hogy jelölése 

$ a lacani algebrában. Amennyiben a shifter a nyelv rögzített kódolásából már mindig is 

kifelé tart, illetve azon kondíciókra mutat rá, melyek az Imaginárius (analóg) cirkulációt 

ütemezik a Szimbolikus felől, úgy a fader – ami ott jelenik meg, ahol nem gondolkodik a 

szubjektum – befogásához egy olyan keretet kell találni, amely a maga dinamizmusával 

képes az Imaginárius és a Szimbolikus regisztereket egyszerre nyomon követni. A kérdés 

tehát: hogyan válhatnak elgondolhatóvá a szubjektum shifter és fader aspektusai anélkül, 

hogy egyesítenénk őket, illetve a köztük és működésükben is meglévő diszkontinuitás 

posztulációja miként történhet meg Lacan részéről? Ehhez válik szükségessé egy 

elektromágneses a prioiri. 

Először is, ez a fader általam részletezett működésének felvázolásához azért 

nélkülözhetetlen, mert csak az elektromágneses mező megjelenésével gondolható el egy 

olyasfajta pulzáló és változó szubjektum, amely elhalványulásával a mező gyenge 

pontjaiban inzisztál. Az elektromosság egy olyan keret, amelyben a diszkontinuitás 

automatikusan rekurzivitást eredményez, 501  vagyis egy visszakapcsolást ahhoz a 

szubjektumhoz, amelyről a shifter semmit nem árulna el, de éppen annak fader 

aspektusán, az általa hagyott üres helyen keresztül referálhat rá. Bitsch szellemes 

kifejezése erre, amikor az osztott szubjektumot úgy sikerül a rezonanciáján keresztül 

befogni, hogy nem tételeződik egészként vagy e két aspektusa nem egyesül, a test(t)öltés 

(Korpsifizierung). 502  Az elektromagnetizmusnak a lacani elmélet médiaelméleti 

szituálhatóságában betöltött szerepe már csak azért sem lebecsülendő, mert míg Turing a 

                                                             
501 BITSCH, Zwischen Linguistik und Kybernetik, 281. 
502 UŐ., “always crashing in the same car”, 119. Eredetileg Bitsch feltételezi Lacannál a pszichoanalízis 

elektromágneses a prioriját, méghozzá Faradayre építve. 
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számítógépnek az aritmetikus műveleteteket végző részét maga is csak a bináris aktiváció 

szintjén tárgyalta, a Princetitute-ban – Lacan pszichoszemiotikai belátásaival egyidőben 

– munkálkodó Bigelow-ék a hidegháború eseménysorozatait szüntelen játszó 

szuperszámítógép megépítésénél már kiemelt jelentőséget tulajdonítottak a 

pulzátoroknak.503 Lacan pulzátora nem más, mint a szubjektum megjelenése-eltűnése 

által okozott hasadás, ami mindazonáltal nem megszakításhoz, hanem időbeli 

ütemezéshez vezet (SXI 242).  

Ha ezt komolyan vesszük, akkor nem elégséges pusztán notációs formájában 

elgondolni az áramkört (mint a freudi termodinamikai tudattalan ψ, ω, φ rendszereit), 

hanem szimbólumok és töltések egymásra vonatkozhatóságát is meg kell alapozni. A 

lacani elméletre vonatkoztatva így N. Katherine Hayles példája a “flickering signifierrel” 

kevésbé a lebegő jelölő (signifiant flottant) 504  átirataként működik, mint inkább a 

szubjektum különböző test(t)öltéseinek jelölhetőségére mutat rá a hardverarchitektúra 

eltérő szintjein. Hayles eredeti modelljében a sistergő jelölő arra lett volna példa, hogy a 

nem tradicionális jelölési viszonyokat megbontva a jelölő hogyan válhat képessé 

elektromos töltésként is működni: “Intervening between what I see and what the computer 

reads are the machine code that correlates alphanumeric symbols with binary digits, the 

compiler language that correlates these symbols with higher-level instructions 

determining how the symbols are to be manipulated, the processing program that 

mediates between these instructions and the commands I give the computer, and so 

forth.” 505  Ez ugyanakkor azt is mutatja, hogy a szimbólumok és bitek miként 

komputálhatók jelekbe egy megszakítatlan és transzformatív progresszióban az egyik 

szintről a másikra történő újraírás során.506 Shifter és fader relációinak dinamikája pedig 

pontosan ezt tükrözi; nemcsak a megnyilatkozás szubjektuma kerül állandó csúszásba, de 

a kijelentés szubjektumához képest is mozgás történik, ahogyan a je és a moi eltérő utakon 

haladnak. A sistergő jelölő szimbólumként ezt a széttartást, magát a mezőt viheti színre, 

                                                             
503 Vö. Julian H. BIGELOW et al., Third Interim Progress Report on the Physical Realization of an Electronic 

Computing Instrument, Institute for Advanced Study, 1948, 7. 
504 L ehhez a II. 3. a) ii. alfejezetet. 
505 N. Katherine HAYLES, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and 

Informatics, University of Chicago Press, Chicago (IL), 1999, 31. [„A között, hogy mit látok én és mit 

olvas a számítógép, ott van a gépi kód, mely az alfanumerikus szimbólumokat egybefésüli a bináris 

számokkal: a fordítónyelv a szimbólumokat azon magasabb szintű utasításokhoz viszonyítja, amelyek 

befolyásolják a szimbólumkezelést, a feldolgozóporgram pedig közvetít az utasítások és azon parancsok 

között, amelyeket a számítógépnek adok.”] Ehhez a gépi fordításhoz l. még a III. 5. a) ii. alfejezetet. 
506 KITTLER, Nincs szoftver, 96. 
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az osztott szubjektum pulzálását, mely diszkontinuitásával mutat önmagára, 

egyszersmind az Imaginárius regiszterben507 oszthatatlan testként összeállva, így pedig 

egy másfajta kauzalitásnak engedelmeskedve, mint a szimbolikus szegmentációé (É 185). 

Ez a betűhöz hasonló formalizálódás a szubjektum hüposztázisa szimbólumok 

klasztereként, nem pedig valami illuzórikus egésszé rehabilitálása a « corps morcelé »-

nek, az osztott testnek.  

Másodszor, ennek megfelelően a fader és a shifter közötti váltás a hardverszinteken 

történő átlépésként értelmeződhet, ahol ugyanazon elem nemcsak más “avatart” kaphat, 

de egyáltalában más logikának megfelelve kezd el funkcionálni. Ez sajátos 

diszkontinuitást feltételez, melyben a tudattalan inzisztálhat (SXI 32). E diszkontinuitás 

itt nem a belső-külső viszonyok révén gondolódik el, ahogyan az elektromágneses 

mezőben sincs szakadás. És nem is úgy, ahogyan azt Lévi-Strauss feltételezi például a 

betegség és az ok között (ezzel egy egységes szubjektumot is posztulálva); mivel a 

kauzális viszonyok regiszterenként eltérőek, ezért nem válthatók át egyértelműen 

egymásra (ahogyan ez az álomfejtés esetében kihasználásra is kerül álomgondolat és 

álomtartalom elemei között). Annak a diszkontinuitásnak, amely shifter és fader 

szintlépései esetében jelenik meg, annyiban mediális a priorija az elektromágnesesség, 

amennyiben a váltóáram imaginárius számokkal leírható formulája és az áramköre közötti 

diszkontinuitást enaktálja.508 Hogy ez mennyire nem valamifajta törés belső és külső, jel 

és referencia között, arra Albert Einstein szép méltatása ad magyarázatot: „James Clerk 

Maxwell előtt a fizikai valóság olyan anyagi pontok halmazaként került elgondolásra, 

melynek változásai totális differenciális egyenletekkel leírhatók voltak, Maxwellt 

követően azonban már olyan kontinuus mezőként gondoltak rá, mely nem magyarázható 

meg mechanikailag.”509 Esetünkben: ahogyan a Valós és a Szimbolikus közötti szakadék 

felett a pszichoanalízis hidat ácsol az Imaginárius (extrapolációval) a jelölésben, úgy 

keletkezik egy újabb összekötő hasadás a Szimbolikus alfanumerikus test(t)öltések uralta 

áramköre és annak Imaginárius karakterek általi deskripciója között a szubjektum felől. 

Ha a freudi Ich energetikai modellje helyett az osztott szubjektumot már inkább a 

papírgép notációi és a szilícium alapú hardver töltései közötti jelölőváltásokkal lehetséges 

                                                             
507 ERNST, Gleichursprünglichkeit, 167. 
508 HAGEN, Das Radio, 173.  
509 Albert EINSTEIN, Maxwell’s Influence on the Development of the Conception of Physical Reality = James 

Clerk MAXWELL, The Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, Wipf and Stock, Eugene (OR), 

1996, 31. 
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leírni, akkor a szubjektum elektromágneses pufferzónává is kell váljon, vagyis a 

Szimbolikus és az Imaginárius közötti áramkör nemcsak a Szimbolikus alfanumerikája 

alapján konstituálódik a gőzgép feedback loopja helyett, de magán kell viselnie előbbinek 

a digitális médiumokban érvényesülő működését is.  

„Im elektromagnetischen Feld manifestiert sich ein neuartiges In-der-Zeit-Sein. Als 

Wissensobjekt in der abendländischen Tradition als Neologismus von Faraday auf den 

Begriff gebracht (analog zum Begriff der »Schwarmintelligenz« heutzutage), hat diese 

Feldvorstellung gegenüber bisherigen Zeitmodellen den Vorzug, Zeit und Raum nicht 

länger im Sinne Immanuel Kants als apriorisch verschiedene Kategorien der Anschauung 

zu behandeln; darin ist die Feldtheorie dem ästhetischen Denken nahe. Doch auch wenn 

in Form von Elektronenröhren und Radiowellen Prozeduren im Realen funktionieren, ist 

noch lange nicht gewiß und gewußt, ob diese vollständig in ihrer mathematischen 

Existenz (Maxwells Gleichungen) aufgehen. So tut sich ein Abgrund zwischen 

medientheoretischen Vorstellungen und der Realseite des Elektromagnetischen auf. Ein 

elektrisches Feld induziert hier im Moment seines Zusammenbrechens ein magnetisches 

Feld, so daß keinem der beiden Zustände ein wirklich diskretes Sein eignet; beide Weisen 

artikulieren sich im Entzug. Das elektrische und das magnetische Feld ereignen sich im 

gegenseitigen Verschwinden. Damit ist eine nicht-chronologische Zeitweise 

implementiert, die zwischen on und off alterniert und von der kybernetisch informierten 

Psychoanalyse (Jacques Lacan) als das Modell neuronaler Signalverarbeitung überhaupt 

gedeutet wird. 

 […] 

So bedeutungslos die in den alternierenden Zuständen des Wechselstroms implementierte 

Zeit sich ereignet, so radikal entscheidend wird sie mit Anbruch des Zeitalters der 

digitalen Rechenmaschinen, die alle denkbaren Bedeutungen im Binärcode darin 

einzuschreiben, zu prozessieren, zwischenzuspeichern und zu übertragen vermögen. 

Jacques Lacan identifiziert genau jenen Moment, in dem Elektrizität den Symbolen 

erlaubte, mit eigenen Flügeln zu fliegen, den eigentlichen Anbruch der Kybernetik. Diese 

Symboloperation ist materialisiert in der elektrotechnischen Möglichkeit, Stromkreise 



211 
 
 

 

herzustellen, die sich erst öffnen und sich im nächsten Schritt wieder schließen, die sich 

unterbrechen und sich restituieren.”510 

Miután pedig Turing az ACE-val (Automatic Computing Engine) posztulálta a 

szimbólumoknak és a töltéseknek a Szimbolikuson belüli átválthatóságát, a +-ok, --ok és 

a voltok közé mindössze egy feedbackmechanizmust beiktatva ahhoz, hogy egy gép 

áramköre készen álljon a számítások kivitelezéséhez,511 nemcsak az vált lehetségessé, 

hogy a szubjektumot 1-esekbe és 0-kba lehessen kódolni, mint az előző alfejezetben a 

Schéma L átírásánál, hanem a szubjektum ténylegesen inzisztálhatott immár az 

áramkörben. (És ez valódi áramkörként jelenik meg ez a hamarosan tárgyalandó lacani 

ajtóknál.) 

Ahogy a szubjektum shifter aspektusa feldobott jetonként pörög a Szimbolikusban, 

illetve (elektromos) indukciója tükröződik a fader aspektusának (f)eltűnéseiben, 

ugyanezen modell alapján kapcsolódhat össze a Szimbolikusban megtörténő 

alfanumerikus túldetermináció (pl. Lacan görög mátrixában) az Imaginárius 

félreismerések véletlenszerűségével. Lévi-Strauss egyetlen Lacan-hivatkozása pedig 

pontosan erre a L'agressivité en psychanalyse című előadásban megfogalmazott 

gondolatra történik,512 vagyis hogy soha nem iktatható ki teljesen sem a Szimbolikus, sem 

az Imaginárius az énképződésből (É 109). Az Imaginárius és a Szimbolikus közötti 

hasadás legalább annyira inzisztens része a kultúrának, mint a Valós és a Szimbolikus 

                                                             
510  ERNST, Chronopoetik, 48f. [„Az elektromágneses mezőben egy újfajta időben-lét manifesztálódik. 

Faraday e neologizmusaként konceptualizálódott a nyugati hagyomány tudástárgya (manapság ilyen a 

»rajintelligencia« [swarm intelligence]): ez a mezőkonstrukció, összehasonlítva az addig előnyben 

részesített időmodellekkel, az időt és a teret nem Immanuel Kant mentén, [tehát] mint elválasztott, a priori 

percepciós kategóriákat kezelte; ez közelebb állt az eszétikai tudathoz. De akkor is, ha a Valósban [az 

elektromágneses mező] elektroncsövekben és rádióhullámok formájában működik, még sokáig nem volt 

biztos, hogy ez a matematikai [tehát szimbolikus – S. R.] létezésében (Maxwell egyenletei) is megvalósul. 

Így képződött egy törés a médiaelméleti elgondolás és az elektromágnes Valós között. Az elektromos mező 

összeomlásakor mágneses mezőt indukál, ezért a kettő közül egyik sem teljesen diszkrét létezés: mindkét 

viselkedés visszahúzódást artikulál. Az elektromos és a mágneses mező a kölcsönös eltűnésben történnek 

meg. Ez egy nem kronologikus időbeállítódást implementál, amely on és off között váltakozik, és a 

kibernetikailag informált pszichoanalízis (Jacques Lacan) számára tulajdonképpen a neuronális 

jelfeldolgozás modelljeként értelmezhető. […] Amennyire jelentéktelen[ül kicsi] az az idő, amely a 

váltóáram váltakozó állapotai által implementálódik, annyira döntő jelentőségűvé vált a digitális 

számítógépek korszakának kezdetével, amely gépek minden elgondolható jelentést bináris kóddá írnak át, 

hogy feldolgozzák, tárolják és továbbítsák. Jacques Lacan a kibernetika születésétől pontosan ezt látja meg 

minden olyan pillanatban, amikor a szimbólumok szárnyalni kezdenek az elektromosságban. Ez a 

szimbólumműködés abban az elektrotechnikai lehetőségben materializálódik, amelyik egy áramkört hoz 

létre: először nyitott azért, hogy aztán a következő lépésnél bezáródjon; megszakítódik és 

újraszerveződik.”] 
511 Alan TURING, Lecture to the London Mathematical Society, 8. 
512 Anne DUNAND, Lacan and Lévi-Strauss = Reading Seminars I and II, 104. 
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közötti (ez utóbbit e fejezet lezárásában tárgyalom). Előbbi viszont Lacannál a fentiek 

alapján már túlmutat egy la rouchefoucauld-i ego–alterego viszonyon, ahol a másikat 

saját magunkban alkotjuk meg, vagy egy Mauss-féle ajándékadás által kialakított 

interszubjektív struktúrán, ahol az adónak és a kapónak a reciprocitáson alapuló 

háromosztatú rendszere előállhat.513 Ebben az Imaginárius áramkörben az ajándékozott 

tárgy (de akár személy is) értelemszerűen nem önértéke alapján nyeri el helyi értékét, 

hanem egy olyan, szimbólumok uralta diskurzusnak köszönhetően, melyet képes 

folytonosan újrarendezni az őt érintő tranzakciók révén a két tényező között.514  Bár 

vitathatatlan Lévi-Strauss kopernikuszi fordulata, miszerint „a társadalom egészét a 

kommunikációelmélet függvényében értelmezi, ám anélkül, hogy a kultúrát eközben a 

nyelvre redukálná”,515 az a kritika is teljesen jogos lehet, hogy a kibernetikát kizárólag 

információelméletként értette, 516  és a reciprocitás elve mindössze a homeosztázis 

termodinamikai maradványára építve alapozódhatott meg még nála is, 517  vagyis egy 

rendszer inerciájának szimbolikusan irányított interaktivitásaként annak tényezői között. 

Az ebből következő fonákság pedig a következő Lacan felől: miközben Lévi-Strauss 

szimbólumokról beszél, valójában kizárólag Imaginárius tükrös struktúrákat képes 

felállítani, hiába jelenhetnek meg azok nála inverz formákban is. Az ajándékozáson 

alapuló rendszer vizsgálata ugyanis bár képes feltárni az azt moduláló Szimbolikushoz 

tartozó tényezőket azoknak az Imagináriusban történő manifesztációikkal, de e kettő 

viszonyára – ami a lacani pszichoanalízisben az elektromágneses a priori révén 

lehetségessé válik az osztott szubjektum megőrzése érdekében, annak szimbolikus 

test(t)öltését biztosítva – továbbra sem tud reflektálni. 518  Vagyis nem képes annak 

megokolására, hogy miért kizárólag tükrös viszonyok alakulhatnak ki a szimbolikus 

működés következtében. Tehát pontosan az a hasadásra irányuló reflexió hiányzik belőle, 

melyet Shannon töltések modulálta (l. 14. ábra) gondolatolvasó gépével meglépett az 

interszubjektivitásnak az Imaginárius és a Szimbolikus, a szubjektum játéka és annak 

szintaktikája közötti viszonyának kibernetikai modelljével.  

                                                             
513 Vö. MAUSS, Szociológia és antropológia, 212–5. 
514 Claude LÉVI-STRAUSS, Gondolatok a rokonság legkisebb alkotóeleméről, 92. 
515 OLAY Csaba – ULLMANN Tamás, Kontinentális filozófia a XX. században, L’Harmattan, Bp., 2011, 336. 
516 LE ROUX, Lévi-Strauss, Lacan et les mathématiciens, 9 
517 Vö. UŐ., Lévi-Strauss, une réception paradoxale de la cybernétique, L’Homme, 2009/1, 177. 
518 Vö. Peter BEXTE, Zwischen-Räume: Kybernetik und Strukturalismus = Topologie, 230. 
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Egyáltalán nem véletlen, hogy Lacan a kibernetikára kihegyezett II. 

szemináriumának nyitányát Platón Menón című dialógusának szenteli, azt kutatva, hogy 

a tudás mint episztemé hogyan fakad mindenkinél egy formális keretből (SII 26), vagyis 

szimbólumok hazárdjátékával miként artikulálódhat a szubjektumon keresztül. 

Ennélfogva Lacant leginkább az a rész érdekli, ahol Szókratész rávezeti a rabszolgát, 

hogy egy négyzet oldalai hosszának megduplázása nem a terület kétszeresét eredményezi. 

Vagyis ha egy 2 egységnyi négyzet oldalait 4 egységnyire hosszabbítjuk meg, akkor 

területe nem 8-ra, hanem 16-ra növekszik.  

 

 

24. ábra: a platóni gyémánt 

 

Szókratész itt világít rá arra, hogy amennyiben eltávolítjuk a négy csücskét a négyzetnek, 

akkor annak pontosan a felét kapjuk meg a terület szempontjából; két 8 egységnyi 

négyzetet. Lacan ezzel támasztja alá az Imaginárius intuitív megtéveszthetőségének és a 

számok Szimbolikus világának széttartását (SII 28). Ugyanis a belső négyzet átlójának 

√2-je kizárólag a Szimbolikus által válik kifejezhetővé: semmilyen megérzés, 

legfőképpen nem egy egyértelmű imaginárius A/B=C/D hozzárendelés vezet el minket 

egy ilyen irracionális számig: ahol irracionalitást találunk – így Lacan –, ott mindig a 

Szimbolikus lép akcióba (SII 298). Amennyiben Platónt itt a tudás, pontosabban a tudás 

elsajátíthatóságának eredete érdekli, ami túlmegy a példákon keresztül gyűjtött 

tapasztalaton, hiszen azok nem tartalmazzák a heurisztikus elemet, mely mozgásba 

hozhatná a szubjektum ismeretrendezését,519 úgy Lacant ismét inkább az Imaginárius 

félreismerés (méconnaissance) Szimbolikus önismeretbe (me-connaissance) 

fordulásának lehetősége foglalkoztatja. Lacan ezért veszi alapul Alexandre Koyré 

könyvét a platóni dialógusokról (SII 17), melyben a Menón nemcsak arra szolgáltat 

                                                             
519 Bernard STIEGLER, Technics and Time, vol. 1, Stanford UP, Stanford (CA), 1998, 97.  
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példát, hogy a tudás megléte tudattalan a szubjektum számára, hanem hogy annak 

előhívása, feltárása is már számára tudattalan, értelmezhetetlen és a szubjektumon túli 

tényezők révén történhet meg.520 Lacan tehát nem azt használja ki, hogy a pszichoanalízis 

könnyedén működhet úgy, mint egy platóni dialógus, ahol a tudás előhívódik vagy 

indikálódik a szubjektumban a kérdés–válasz-struktúra alapján,521 hanem azt, hogy a 

szimbolikus előzetesen adottsága, a szubjektumot meghatározható műveletek 

formalizálhatóságának eredendősége miként játszhat szerepet az Imagináriusnak a 

Szimbolikusból történő kibomlásában. Ha az első alrészben a Valós nem Szimbolikus 

eredetét vizsgáltam a bináris kódolás működési feltételeihez képest az Imaginárius 

közbenjárásával, úgy itt az osztott szubjektum illuzórikus egységének gyökéhez 

szolgáltat hozzáférést az Imaginárius kalkulus formalizációs lehetősége a Valós 

biztosította notáción keresztül a Szimbolikus matematikai összefüggéseinek 

rendszerében. Platón elfelejtett tudásának újrafelfedezése, a görög mathĕsis522 Lacannál 

így ismét szószerintiesítődik, következésképp matematikailag formalizálódik (É 287). 

A formalizáció, mint Imaginárius (a Menónban a formaérzékelés) és Szimbolikus (a 

Menónban a területszámítás) cirkulációja, a szubjektum teste és szimbólumai között 

történhet meg, pontosan azt a helyet kijelölve, ahol egyáltalában lehetséges áramkör; ez 

nem a Valós és nem az Imaginárius. Lacannál az imaginárius kogníció és intuíció formái, 

illetve a szimbólumok formalizáltsága nem a Gestalt elmélet « bonne forme »-jával 

konvergálnak mindazonáltal (SII 47): „Ahogyan az gyakran elhangzott, az ember találta 

fel a kereket. A kerék nem található meg a természetben, hanem a kör szép formája [bonne 

forme]. Másrészt a természetben nem található olyan kerék, mely áramkörében minden 

egyes pont nyomát képes leírni. A cikloid a Szimbolikus felfedezése. És miközben az 

utóbbi könnyedén reprodukálható egy kibernetikai géppel, két külön géphez tartozó 

cirkularitás konvergálásánál beláthatatlan nehézségekkel találkozunk, ha azok nem a 

lehető legmesterségesebb [formálisabb] módon valósulnak meg” (SII 353). A kör tehát 

attól kerek, hogy kerék (forog), az Imagináriust a teljességkép inerciája jellemzi azonban 

– utóbbi nem egy áramkörszerű cirkuláció. 

Amikor a szeminárium résztvevői Lévi-Straussról kérdezik ezzel kapcsolatban, 

akkor még nyilvánvalóbbá válik, Lacan hogyan konstruálja meg a szimbólumokkal 

                                                             
520 Alexandre KOYRÉ, Introducción a la lectura de Platón, Alianza, Madrid, 1996, 36. 
521 Vö. DOTZLER, Diskurs und Medium III, 360. 
522 STIEGLER, Technics and Time, vol. 1, 99. 
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dolgozó papírgépet a szubjektum eredőjeként és manipulációs apparátusaként is. Ezzel 

pedig nem az interszubjektív relációk formalizálhatósága válik nála tétté, amikor az 

antropológus elementáris struktúráit úgy értelmezi, mint amelyek numerikus bázisuk 

miatt tehetnek egyáltalán szert univerzalitásra. Lacan Lévi-Strauss-olvasatában nem a 

struktúrák egyetemesek, hanem azon matematikailag formalizált tényezők, melyek 

műveletei a szubjektumot manipulálhatják, vagyis Lacan az elemi struktúrákat 

alfanumerikus bázisokként érti (SII 40). Amikor ellenvetés érkezik a jelenlévők részéről, 

hogy Lévi-Strauss mindazonáltal komplex struktúrákról is beszélt, azt Lacan kizárólag a 

komplex számok szimbolikus rendjében képes értelmezni. A formalizáció ebben az 

esetben egy formális nyelv primordialitása lehet (SII 47),523 mely minden lehetséges 

artikulációt modulál, vagyis amire a szubjektum valamennyi szimbolikus funkciója 

visszavezethető – egy szimbolikus tartozás. Ez pedig a notációkon (kód) keresztül arra a 

gépre mutat vissza, mely e szimbólumok műveleteit lehetővé teszi (hardver): az 

elementáris struktúra Lacannál tehát egy olyan eredendő Szimbolikus diszkontinuitás – 

az áramkör és leírásának törése, mint Freudnál a(z analóg) turbina és (digitális) írásjátéka 

között fenálló –, amelynek köszönhetően a megépíthető gép képes kitermelni a 

szimbolikus nullpontot, a √2-t.524 Ez egyben a médiumarcheológiai matézise is a lacani 

elméletnek a bizonyítás és a genezis egymásnak feszülésében: ahogyan a technológiai 

médiumok története, 525  úgy a szubjektumé is felfüggesztődik, mihelyst egy áramkör 

működésbe lép az artikulált számokról a jelmatematikára történő váltásban – az e rész 

bevezetőjében már tárgyalt kittleri apória itt operacionalizálódik. Mi jelenti itt a 

nehézséget? Leginkább az, hogy a szubjektum nem beszél formális nyelvet (formal 

language) – ezért sem hagyatkozhat kizárólag a je-re a relációkban, hanem szüksége van 

a moi félreismerési aktusára, ahogyan azt a tükörkísérleteknél láttuk az előző alfejezetben 

–, mivel bármely formális nyelv mindig is inkább feldogozódik, semmint beszélődik.526 

Lacan megközelítésmódja ezért a Menón felől leginkább a matematika kettős természetét 

érinti, hogy például a körrel kapcsolatos definíciók és tézisek egy absztrakt körre 

vonatkoznak, azonban amennyiben ez a forma implementálódik, akkor keletkezik egy 

érzékelhető alakzat is, nem csak egy elgondolható. A mediális szituáció tehát ugyanaz, 

                                                             
523 Illetve l. a következő alfejezetben az első rész konklúzióját. 
524 Vö. DOTZLER, Zeichen in Eigenregie, 306. 
525 Vö. ERNST, Gleichursprünglichkeit, 434. 
526 Mai WEGENER, The Humming of Machines: To the End of History and Back = Media after Kittler, szerk. 

Eleni IKONIADOU – Scott WILSON, Rowman & Littlefield, London, 2015, 71. 



216 
 
 

 

mint az áramkör és az azt leíró formulák hasadása esetében, azonban itt feltehető egy 

olyan kérdés is, mely egyben a papírgép megváltozott potenciáljára (SII 44) reflektál, már 

nem egy Descartes–La Forge–La-Mettrie-tengelyen elgondolhatóvá téve a szimbolikus 

működést: a mesterséges modellező kétdimenzionalitás, a szimbólumok ennek 

köszönhetően formalizált interakciója hatott-e úgy az elmére, ahogyan a kerék 

mobilizálta a testet?527 

Erre a válasz mintegy másfél évtizeddel később érkezik, amikor Lacan újra előveszi 

a Menónt. Akkor már egy olyan diagrammatikus érvelésként értelmezi a négyzet 

háromszögekre felbontását, ahol egyértelművé válik, hogy maga a szubjektum mindössze 

a szimbólumok előre adott világának terméke (SXV 56).528 Hogy ez mennyiben nem 

kizárólag optomediális kérdés, hanem inkább a Szimbolikus logikájának kiteljesedése, 

melynek csak manifesztációja az Imaginárius, azt jól mutatja Perice egyik 

kördiagramjának felrajzolása. 

 

 

25. ábra: „Peirce Menónja” 

 

A bal felső cikkely vertikális vésetei hiába egyeznek meg a jobb alsó horizontálisaival, 

valójában csak a 0-1 viszonyban egyenrangúak, utóbbiak ugyanis nem valaminek a 

jelenlétét jelölő vonalak, hanem éppen a hiány, az üres halmaz konstitutív elemei. Jelölési 

aktusuk pont a távollétüket állítja elő, mégis ott kell állniuk a cikkely megalkotása 

                                                             
527  Sybille KRÄMER, Technik als Kulturtechnik: Kleine Plädoyer für eine kulturanthropologische 

Erweiterung des Technikkonzeptes = Technik – System – Verantwortung, szerk. Klaus KORNWACHS, Lit, 

Münster, 2004, 162f. Krämernél egyértelműen egy leibnizi perspektíva felől tevődik fel a kérdés 

ugyanakkor. 
528 L. a III. 5. a) fejezetet. 
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érdekében (SXVIII 61). Ebben a mezőben ütközik meg egymással Imaginárius és 

Szimbolikus, a homogén jelölés teltsége és a valamihez képest tételezhető helyi érték 

üressége. Ennek formalizálhatósága Lacannál nem episztemológiai dimenzióból 

érvényesítődik, mint például Zielinski esetében, aki a médiumok formátumát és 

teljesítményét az alapvető emberi tapasztalati formákkal hozta összefüggésbe: 529  „A 

tükörművészet a csúcsát a XVII. században érte el. Mielőtt lineárissá változott volna, a 

film anyagi formájának eredeti kerékdobként vagy tárgyaként felfogott ideája makacsul 

kitartott, bár csak nagyon sok évtizeddel később tűnt fel újra videolemez és CD 

formájában.” 530  Lacan kizárólag az alfanumerikus formalizáció belső logikájának 

manifesztációjára koncentrál.  

Ilyen formális megvalósulás elővezetésére tett kísérletet 1955 júniusában is, amikor 

a Psychanalyse et les sciences humaines előadássorozat keretében – többek között olyan 

szellemi nagyságok, mint Lévi-Strauss, Koyré, Hyppolite, Merleau-Ponty és Benveniste 

után – a kibernetikáról tartott előadást. Hogy a humán tudományokkal foglalkozó 

programba miért pont egy olyan eljárásmód került bele, mint a kibernetika, ráadásul egy 

valódi pszichoanalitikustól, azt Lacan azzal indokolta, hogy míg a Valós jellegzetessége, 

hogy az Imagináriussal ellentétben pontosan mindig ugyanott van, vagyis bele lehet 

botlani, például a jelölésnél, ahogyan azt e rész elején láttuk, addig a Szimbolikus 

mindkettő komputációjának kivitelezésére képes. Éppen ezért a humán tudományoknak 

nem versenyezniük kell a természettudományokkal, hanem az ugyanazon hely vizsgálata 

helyett a helycserék kombinatorikus tudományává kell válniuk (SII 345). Ez a felosztás, 

illetve a kvantitatív előbbiről a kvalitatív utóbbira történő váltás kísértetiesen egybevág 

azzal a gondolattal, melyet Pias Michael Gibbons nyomán “mode 1” és “mode 2” 

tudományoknak nevezett; utóbbiak bár kevésbé egzaktak, cserébe képesek olyan 

szcenáriókat, modelleket és szimulációkat szolgáltatni, melyek az eredmények eléréséhez 

szükséges folyamat szintaktikáját egy sokkal tágabb problémakörbe integrálják, egyéb 

diskurzusokat is bekapcsolva a tudásprodukcióba.531 A Szimbolikus ebből a szempontból 

tehát pont az Imaginárius felől eredendőnek mutatkozva posztulálódhat szintaxisként (É 

351); mint az utóbbi regiszter megalapozása, ahonnan minden átejtés során a benne lévő 

                                                             
529 Illetve nagyban építve a Stephen J. Gould paleontológus által azonosított két időérzékelési formára: az 

időkerékre és az időnyílra. Részletesebben ehhez l. a II. 4. b) fejezetet. 
530 ZIELINSKI, Médiumarcheológia, 65. További példákhoz l. UŐ., Deep Time of the Media, MIT Press, 

Cambridge (MA), 2006, 25ff. 
531 Claus PIAS, On the Epistemology of Computer Simulation, ZMK, 2011/1, 32. 
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elementáris struktúra pulzálására történik rámutatás – a jó forma helyett az irracionális 

√2-re . 

Lacan példája erre (annak a szemináriumnak a végén, melyet a Menónnal kezdett) az 

ajtónyitás-vezérlés, ahol az ajtó nem olyan Valós, mely két szimbolikus teret elválasztana, 

legalapvetőbb esetben a külsőt és a belsőt,532 mint inkább hazárdjáték, hogy merre jutunk 

általa: a Valóshoz vagy az Imagináriushoz (SII 347) – egybevágva a je-vel, amely 

egyszerre mutat a Valós és az Imaginárius felé, a binaritás kondíciójára és a percepciós 

zóna áramkörének reléjére (a síktükörre Lacan optkai kísérletében). Lacan azzal, hogy 

igazi (vrai), tehát par excellence szimbólumnak nevezi az ajtót, ugyanakkor nem teljesen 

valódinak, nem úgy teszi a Szimbolikusból kimaradó harmadikként differenciává és két 

szimbolikus állapot megalkotójává, mint a kultúrtechnikai szemlélet Siegertnél például. 

Azért nevezi par excellence szimbólumnak inkább, mert az általa létrehozott Szimbolikus 

áramkör tagjai (külső-belső) nem maradnak a helyükön, mint a Valós, ami mindig 

ugyanott van (SII 347). A Szimbolikus áramkör töltéseinek logikája hasonlóképp nem 

egyszerű binaritás, így egy ajtó nem nyitva van vagy csukva, hanem a kódolás eredeti 

aktusát enaktálja, vagyis egy ajtó azért van nyitva, hogy becsukódhasson, majd újból 

kinyílhasson, hogy újból becsukódjon, és így tovább (l. 510. jegyzet) – lényegében az 

hommes és dames, nappal és éjszaka, stb., elektromagnetikusan dinamizált 

struktúrájaként. Amikor csukva van, akkor haladhat át rajta valami: az elektromos 

áramkörnek köszönhetően egy feedback, mely „egy elektromágnessel ismét nyitott 

helyzetbe helyezi annak érdekében, hogy ismét bezáródjon és nyitódjon” (SII 348): két 

diszkrét (Szimbolikus) állapot közötti analóg az ajtó (nyitódó és csukódó), ennyiben 

Valós és Szimbolikus összefonódása.533 Nyilvánvaló, egyrészt, hogy itt a Szimbolikus a 

töltések irányításában érdekelt, másrészt viszont a betűnek mint 0 és 1 vis-à-vis 

relációjának inskripciójaként is megjelenik az ajtó modulációjában.534  

 

26. ábra: Lacan ajtói 

                                                             
532 Vö. Bernhard SIEGERT, Door Logic, or, the Materiality of the Symbolic: From Cultural Techniques to 

Cybernetic Machines = Cultural Techniques, 194. 
533 Erre még visszatérek a II. 4. a) i. alfejezetben. 
534 Vö. ERNST, Chronopoetik, 352. 
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Az ábrán látható bal oldali ajtóknál például a harmadik csak akkor nyílik ki, ha az előtte 

lévő két ajtó közül legalább egy nyitva van. Habár a szimbolikus gép mindenfajta 

műveletre képes, összead, summáz, stb., 1 és 1 összeadása a bináris világában 0-t 

eredményez; mint a jobb oldali ajtók esetében, ahol a harmadik akkor nyílik ki, amikor 

csak egyetlen ajtó van nyitva előtte (SII 349), ezzel saját technikai alapját színre víve. Ez 

az imaginárius intuició ellen dolgozó Szimbolikus logikája Turing ACE-je óta 

mindösszesen egy kar meghúzásával,535 egy kapcsoló on-off, 1 és 0 állapotváltásával 

egyezik meg.536 Formalizálhatóságában átlényegül a pulzáló töltések által működtetett 

fotocellás ajtók537 kapcsolási rajzává, melyre a rabszolga rácsodálkozik a Menónban a √2 

szimbólumának hardvert és kódláncolatot egyesítő nullpontján: a szubjektum nemcsak 

inzisztál az áramkörben, de egy relével innentől kezdve úgy manipulálható, mint Lacan 

parabolájában a kisfiú és a kislány. 

E meglátásától függetlenül, ráadásul annak ellenére, hogy szövegének a Door Logic 

címet adta, Siegert nem veszi észre azt a Lacan szövegében kimondatlan technológiai 

arkhét, amely miatt az szerzőjénél okosabbá válik. Ugyanis nem azért „váltak az ajtók 

kulturális médiumokból, amely egy »tapasztalat magját« őrzik meg, gépekké”, mert 

Theodor Adorno – mint szinte minden létező fenoménben kis bolygónkon – a fasizmus 

lelketlenség és inhumanitását látta bennünk. 538  Ezért Siegert hiába is próbálja 

kultúrtechnikai logikáját érvényesíteni az ajtókkal a jelképződés Valósaként és a jelölő 

törvényeként – tulajdonképpen mint egy kapcsolás modulációját –, mert Lacan 

mondandóját nem egy médiaelméletileg felfrissített Derrida-referencia teszi 

működőképessé Kafkáról és a törvény kapujának ajtónállójáról, hanem egyedül az a « 

porte logique », melyet a legszigorúbban információelméleti értelemben érthetünk itt. 

Ugyanis a logikai kapu éppen azon műveletek implementálását végzi el, amelyekről 

Lacan beszél: konjukció, diszjunkció, stb. Vagyis nem a szoftver szintjén hajtja végre ezt 

az áramkör, hanem az algoritmus már része a hardvernek, ekkor peidg a bináris kódhoz 

feszültségszintek kapcsolódnak. Lacan ezt a következőképp aktivizálja implicite a 

szövegben: „[k]öszönhetően az elektromos áramkörnek, és az ahhoz kötött indukciósnak, 

                                                             
535 TURING, Lecture to the London Mathematical Society, 6. 
536 JOHNSTON, The Allure of Machinic Life, 92. 
537 SIEGERT, Door Logic, 203 
538 Vö. Uo., 192. 
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az, amit feedbacknek nevezünk elégséges ahhoz, hogy az ajtó becsukódjon, majd egy 

elektromágnesnek köszönhetően visszatérjen a nyitott állapotba, hogy megint 

becsukódjon, és kinyíljon. Így jön létre az, amit oszcillációnak nevezünk. Ez az 

oszcilláció az ütemezés. És az ütemezés az az alap, amelynek eredményeként végtelenül 

beíródik a rendezett műveletet egy sor összekapcsoláson keresztül, ami[nek kezelése] így 

már gyerekjáték” (SII 348.).  

Márpedig itt mutatkozik meg, hogy Freud unokájának játékából Lacan Derridával 

ellentétben egy (techno)olvasatot bont ki, amely másfajta nyelvet és szubjektumot 

feltételez, mint teszi azt a posztstrukturalizmus. Lacan meglátása szerint ugyanis 

amennyiben egy művelet elvégzésekor a gép nem gondolkodik, akkor mi sem, vagyis a 

kibernetika pontosan arra az implementációs logikára adna példát, miszerint a szoftveres 

műveletek beleíródhatnak a hardverbe, a szimbólum a saját materialitásában/val képes 

műveletvégzésre a szubjektumtól függetlenül, azon túl – transzszubjektív módon (SII 

350). Ezt a nyelvre vetíve Lacan a következő megjegyzést teszi: „[m]inden, amit 

nyelvnek hívunk, elrendezhető ezen egyszerű elv [ti. az üzenet mint valószínűségi 

kvóciens – S. R.] mentén. Ahhoz, hogy a nyelv megtörténhessen, olyan kis és 

jelentéktelen dolgokat szükséges beiktatni, mint a grammatika és a szintaxis. De ez már 

kezdettől adott, hiszen a táblázatok [ti. az ajtók esetében – S. R.] létrehoznak egy 

szintaxist, és emiatt lehet a gépeket egyáltalán logikai műveletek elvégzésére kötelezni. 

Más szóval, ebben az értelemben a szintaxis a szemantika előtt létezik. A kibernetika a 

szintaxis tudománya, és mint ilyen, segítségünkre van annak belátásban, hogy a 

tudományok semmi mást nem tesznek, mint hogy a Valóst hozzákötik egy szintaxishoz” 

(SII 351). A szintaxis elsőbbségének ilyetén hangsúlyozása nem egyszerű strukturalista 

ragadvány, vagyis nem pusztán az univerzális struktúrák primátusának dogmáját ismétli 

meg itt Lacan. Sokkal inkább egy olyan területre téved az életművében ennél a pontnál, 

ahol a leginkább elmozdítja a nyelvet a performatív dimenziótól az operatív felé. Mert ha 

Ernstnek igaza van abban, hogy a kibernetika Lacan után a pszichoanalízis számára a 

neuronális átvitel általános szabályozó modelljévé vált (l. 510. jegyzet), akkor az 

lényegében a szervezet szervezését tette meg az elme szervezési mechanizmusainak 

alapjává. A psziché a jelentés alapján nyeri el performativitását, vagyis nem 

információval, hanem in-formációval dolgozik, a formatalálás révén dolgozza és 

változtatja meg az információt, mint a rébusz kicsomagolásának freudi eljárásmódjában. 
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Lacannál azonban itt mintha az válna tétté, ami már a pszichózisszemiotikában is 

előzetességként szerepelt, nevezetesen egy olyan materiális tényező, a csatorna, amely 

nem a nyelvhez hasonlóan manipulálható. Irányított műveletekkel bizonyos 

meghatározott és implementált szabályok szerint viselkedik, de semmi értelmes nem jön 

ki belőle, és mint Shannon óta tudjuk, és Lacan telefonvonalas példája ezt felfrissítette: 

teljesen ignoráns a jelentésre.  

A kibernetika arra irányul, hogy fenntartson egy cirkulációt, hogy kalkulálja az 

elégséges feltételeket a(z ön)szerveződéshez, megpróbálja indikálni, hogy mely 

eredmény jön ki a gépből. Ez az operativitás, irányított műveletek révén érvényesül, 

amelyek segítségével implementálódnak bizonyos funkciók a hardverbe, de ezek 

szoftveres szinten jelentéktelenek: „[d]e fogalmazhatunk-e úgy, hogy minden, ami a 

gépben cirkulál, semmifajta jelentéssel [sens] nem rendelkezik? Bizonyára nem a 

’jelentés’ szó minden értelmében [tous les sens du mot sens], mert ahhoz hogy egy üzenet 

üzenet legyen, nemcsak egy jelkészlet szükséges, hanem hogy irányított jelsorozatot 

alkosson. Hogy ez képes legyen a szintaxissal együtt működni, ahhoz a gépnek egy 

bizonyos irányba kell működnie. […] Ezért nem teljesen szigorú kijelentés az, hogy csak 

az emberi vágy magában az, amely alapvetően a nyelvbe értelmet visz. Ennek 

bizonyítéka, hogy semmi váratlan nem jön ki a gépből. Tulajdonképpen nem is az [jön 

ki], ami minket foglalkoztat, hanem amit előirányoztunk” (351f.). Ez az előirányzás, mint 

arra Lacan kitér, nem úgy értendő, hogy valamit beletöltünk a gépbe és emiatt számítunk 

valami eredményre. Ez az előirányzás vagy predikció pontosan a Guilbaud-nál már 

tárgyalt játékelmélet kibernetikai komplementere, az elégségesség/fenntartás céljait 

szolgáló játék, amely markánsan elüt a derridai koncepciótól: ez az ökölszabálya annak a 

statisztikai predikcióban, hogy ha valami az esetek 80%-ban működik, akkor a maradék 

20% jelentéktelenné válik. Ebben az esetben az értelmes vagy jelentéses [sens] nem mást 

jelent, mint hogy valami érvényes – ez a processzurálisan operatív, irányított műveletek 

sajátja. Lacan konklúziója ennek fényében jobban érthető: „[i]tt van a szimbólum 

legtisztítottabb [épurée] formájában. […] A szintaktikai hibák [fautes de syntaxe] csak 

hibaállapotokhoz [erreurs] vezetnek, csak balesetek. De a programozási hibák hamis 

eredményekhez [fausseté]. Ez mit jelent számunkra, az analitikusoknak? […] A beszédé 

nem tiszta [impur] diskurzus. De csak a szintaktikai hibák miatt? Természetesen nem. A 

pszichoanalizás helyesen alapozta magát a tényre, hogy valami érvényeset [valable] 
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kicsomagolni az emberi beszédből, nem logikai kérdés. A jelentéses beszéd mögött van 

egy másfajta értelem, és pontosan a szimbolikus funkcióban, amelyik rajta [a szubjektum 

diskurzusán] keresztül manifesztálódik. […] E ponthoz érve egy fontos tény válik 

nyilvánvalóvá a kibernetikának köszönhetően – valamely dolog nem eliminálható az 

emberi diskurzus szimbolikus funkciójából, ez pedig az Imaginárius szerepe. […] Az 

egyetlen dolog, amit a kibernetika megerősít, az a differencia a radikális[an értett] 

Szimbolikus Rend és Imaginárius Rend között” (SII 352). A “trial and error” módszere 

mindig a Szimbolikus Rendben érvényesül, ha az imagináriusnál indul is: az irracionális( 

szám)hoz érkezik, mint Menónnál.539 

Ha a szimbolikus áramkörében artikulálódó moduláció maga a tudattalan 

szubjektumának artikulálódása – a csukódás és nyílás elektromágneses instanciáiban540 

elillanó fader és az ezeket indukáló 0-1 relációkra rámutató shifter a moi-n túli 

személytelenségben –, akkor az áramkör működésének és a matézis szimbolikus 

alapdiskurzusának (notációinak) egybeesése541 már nem egy Imaginárius reciprocitás, 

nem tükrös optomediális hálózat, hanem maga a Szimbolikus morajlása: a töltések azon 

vezérlése, mely ugyanúgy mozgatja a tükröket, mint az ajtót – így szabályozva a 

szubjektum tevékenységét – innentől ez már valóban kultúrtechnikai ügy. A freudi 

homeosztatikus szubjektumon túl a Jenseits des Lustprinzips az önmagukban operatív 

szimbólumok szervezte struktúrák nyelvprodukciójában megjelenő deperszonalizációs 

gesztusai révén így Jenseits der Bedeutunggá 542  (SII 26) alakul, a freudi tudattalan 

kibernetizálásának harmadik lacani lépéseként. A szimbolikus áramköre ugyanis maga az 

az úgynevezett Bruno Latour-i “door-closer”, amely az emberi és a gépi viszonyokat 

rendezi, rámutatva annak az illúziónak az alapjaira, amikor valami masinisztikusnak 

intenciót tulajdonítunk.543 Lacan szerint a tudattalan éppen ennek inverz esetéhez vezet 

minket, és azt kérdőjelezi meg, hogy a szubjektum mennyiben tételezhető inkább gépnek 

és kevésbé embernek (SII 367) – mint a Turing-teszt kapcsán ezt már említettem. Számára 

ebből az következik, hogy a szubjektum a kibernetikai gépektől közel sem különül el 

annyira, mint szeretné, legfeljebb akkor, ha differenciája pontosan e gép alapján 

                                                             
539  Ez az értelmezési irány nem nyílt volna meg számomra Jan Claas van Treek megvilágító erejű 

differenciálása nélkül, mely a performatív és operatív szerveződést érintette (magánbeszélgetés 2016. 

június 9-én). 
540 ERNST, Chronopoetik, 49. 
541 DOTZLER, Zeichen in Eigenregie, 302. 
542 BITSCH, Zwischen Linguistik und Kybernetik, 280. 
543 HANSEN, Embodying Technesis, 44. 
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konstituálódik. Ahogyan Turing azt megállapította, a gép felől alapvetően kétfajta ember 

létezhet: a mester, aki a szabálytáblázatot gyártja, és a szolga, aki azt beletölti.544 

 

ii. jouissance és entrópia: a Szimbolikus világa miért a papírgép világa?  

Lacannál az úr–szolga-dialektika kezdettől fogva az élvezet lehetőségével kapcsolódik 

össze (SI 373f.), ami Hegel relációját az Imagináriusból a Szimbolikusba vezeti át, 

egymást ellentételezve egy már ismert 0-1 logika alapján, mely utóbbi persze kizárólag a 

Szimbolikusban érvényes. A szimbolikus gép által biztosított eredendően formális nyelv 

szülte diskurzus bináris osztottsága azonban egy olyan rádöbbenést indukál a 

szubjektumban, hogy nem rendelkezik ezt tekintve semmifajta egységesítő szervvel 

(SXV 96), ami feszültséget szül azzal, hogy magát viszont teljesnek látja az 

Imagináriusban. Az ezen Imagináriusbeli többletnek modellt adó élvezet és munka 

viszont egyaránt a Szimbolikus törvényei által szabályozottak, például a ledolgozandó 

munkaórák számában (SI 223). A szubjektum transzlokációját már mindig ez a 

binarizmus indulkálja akkor, amikor az élvezet képez viszonyt két tag között, miközben 

a szubjektum elmozdulása a vágyott dolog felé az Imaginárius dinamizmusához tartozik. 

A kapcsolatteremtő mechanizmust nevezi Lacan « l’appareil de la jouissance » -nak (SXX 

52), melyre tehát nem a megszüntetve megőrzés hegeli logikája a jellemző (SXV 100), 

hanem olyan rendezés, amely a szubjektum folytonos én–másik kapcsolódásával a 

Szimbolikus (0-1) osztottságra mutat a nullponton: a menóni √2-nél indukálja a vágyat a 

teljességkép (jó forma) nyújtotta élvezetre. A jouissance azonban nem egyszerű élvezet, 

mint inkább olyan jogi dimenzióval rendelkezik, amely lehetővé teszi egy dolog 

haszonélvezetét a tulajdonlás helyett; gyönyörködés. A mester–szolga-dialektika a Másik 

és a szubjektum viszonyának klasszikus értelmezésben úgy érvényesült, hogy utóbbi az 

előbbi számára lehet élvezeti tárgy, amivel a Másik jouissance-át adja ki, melyet 

mindazonáltal a szubjektum e felállásban tapasztalhat meg.545 Ebben ugyanúgy benne 

van a szubjektum számára saját vonzó létének felfedezése, mint az a bizonytalanság, hogy 

mivé válik így élvezeti tárgyként; öröm és borzadás egyidejűleg van jelen.546 

                                                             
544 Alan TURING, Lecture to the London Mathematical Society, 12.  
545 Ehhez még visszatérek a III. 6. b) fejezetben a mester diskurzusánál. 
546 Judith FEHER GUERVICH, The Jouissance of the Other and The Prohibition of Incest: A Lacanian 

Perspective, Other Voices, January 1999, http://www.othervoices.org/1.3/jfg/other.php, n. p. 

http://www.othervoices.org/1.3/jfg/other.php
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Lacan a jouissance szimptómaként való felfogását a freudi ismétlési kényszerhez, 

illetve az örömelven túli halálösztönhöz köti, mely mechanisztikus módjában válik 

hozzáférhetővé az analitikus apparátusa számára. Az analitikus kiindulópontjaként az a 

jelölőlánc szolgál, melyet az ismételhetőség produkál, vagyis egy jelölő egy másik 

számára a szubjektumot reprezentálja, ezáltal az a maga materialitásában állítódik elő 

(SXVII 53). E materialitást pedig a rögzítés bizonyos kényszere szolgáltatná a 

formalizálásban: « Le savoir est, à un certain niveau, dominé, articulé de nécessites 

purement formelles, des nécessités de l'écriture […] » (SXVII 53).547 Lacannak a Kittler 

által felkapott jazzes példája (SII 92), miszerint míg a szolgák egy sarki kávézóban 

élvezik a zenét a szimbolikus diskurzus alapjainak (a frekvenciákra felbontható és 

felírható hanghullámok) megértése helyett, addig az úr nem élvez, hanem sóvárog, hogy 

csatlakozhasson hozzájuk, nem egy szubverzió kifejeződése elsősorban. Kittler ugyanis 

annyiban alakítja át ezt a dialektikát, hogy aki nem tud programnyelveken olvasni, azt a 

vezérlőjelek soha nem közvetlenül érintik, hanem bódultságát szex, drogok és rock and 

roll (jazz) formájában éri el. 548  Ezzel Lacannak az első fejezetben bőven kivesézett 

vécéajtós paraboláját árnyalva, és egy más szintre helyezve a szubjektum „ott vagyok, 

ahol nem gondolkodom” axiómáját: míg előbbinél a kislány és a kisfiú figyelme nélkül 

is megtörténik a jelölés, Kittler értelmezése szerint már egyáltalában az ehhez az aktushoz 

való hozzáférhetőség kérdőjeleződik meg. A pszichózisszemiotika itt mutatkozik meg 

elsődlegesen médiaelméletként, amikor a lacani teória mindenfajta imaginárius tükrözést 

megszüntet a Kittler által feltételezett alapon mester és szolga között: előbbi pontosan 

azért élvezhet, mert az abszolút tudástól elzárt szolgát látja élvezni, össze is zavarva a 

viszonyokat: “One doesn’t know which part carries ‘true’ victory meaning satisfaction; 

the logic of the machine or the dancing subjects.”549  

Hogy a vágy mindig a másik vágya (É 113), vagyis a vágy nem tárgyra vonatkozik, 

hanem leginkább egy tárgy hiánya által kiváltva egy másik vágyra – ahogyan a Lévi-

Strauss által hivatkozott Lacan-szövegben az agresszivitásról ez világosan kifejezésre 

jutott –, amennyiben kiegészül „a Másiknak nincs másikja” maximával, akkor egy kettős 

kizárás révén tételeződik a vágy dinamikája. Az első: ahogyan Bertrand Russel 

                                                             
547 [„A tudás – egy bizonyos szinten – tisztán formális szükségszerűségek által uralt és artikulált; az írás 

szükségszerűségei által.”] 
548 KITTLER, Die Welt des Symbolischen, 80.  
549 WEGENER, The Humming of Machines, 72. [„Nem lehet tudni, mely rész hordozza a »valódi« győzelmet, 

vagyis a kielégülést: a gép logikája vagy a táncoló szubjektum.”] 
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halmazokra vonatkozó paradoxonának érvényesülésével a Másikban lévő hiány 

tekintetében a Másik jelölése nem tartozik a Másikhoz – vagy ahogyan egy könyvtár nem 

másolható önmagába –, úgy a vágy sem foglaltatik benne a Másikban. A második: egy 

elveszett tárgy mind a jelenlét, mind a távollét állapotát magában foglalja, a fort-da 

együttes modulációjának köszönhetően, mint a záródó-csukódó ajtók. Nem 

csodálkozhatunk azon, hogy az élvezet, ami a már említett oda-vissza viszonyban születik 

szolga és mester, szubjektum és másik között, empirikusan nem megragadható Lacan 

szerint, mivel a szimbolikus inherens logikai viszonyainak engedelmeskedik: a 

Másiknak. Legalábbis az áhított teljesség nem érhető el, mert a jouissance mindig 

veszteséggel jár. A jouissance ugyanis nemcsak határátlépő – értelemszerűen Imaginárius 

és Szimbolikus között –, így pedig – szintén értelemszerűen – túlmutat az egyszerű 

élvezeten, de egyben egy elveszett tárgy, egy hiány, a nem gondolkodás, a manipuláltság 

okozza felbukkanását.  

De ha van a vágynak bármifajta dialektikája, mint a VI. szemináriumban, vagy a 

fantáziának logikája, mint a XIV.-ben, úgy azt a szimbólumok inherensen iteratív 

interakciója szolgáltatja, kiterjesztve a Valós és Imaginárius regisztereknek a 

Szimbolikushoz való viszonyára. A jouissance-appareil-re való rálátás a 

pszichózisszemiotika Szimbolikusban végrehajtott jelöléskondíció-feltáró 

működésmódjának köszönhetően mindig a mester pozíciójába helyezi a 

pszichoanalitikust, aki így a szimbolikus gép táblázatait készítheti: övé az alfanumerikus 

tudás (savoir), míg a szolgáé a tánctudás (connaissance) – hogy közelítsük egymáshoz 

Turing és Lacan klasszifikációját. De a szolga miért is fogadja el tudattalanul és 

ismeretlenül a szabályokat, ha azok egy veszteség megismétlését eredményezik? 

Természetesen azért, mert csak így képes a jouissance-hoz hozzáférni – ha a 

szabályokhoz is hozzáférhetne, már eleve a mester pozíciójába kerülne, és a szolga 

élvezete adná neki a jouissance-t –, ez a hozzáférés pedig a tevékenység (pl. munka, tánc) 

öntudatlan megismétlésében történik. Azonban az ismételhetőség lehetőségét már eleve 

a Szimbolikus diskurzus, egy formalizált nyelv szolgáltatja, melynél a tudattalan bináris 

kódolásában inherens ismétlődés manifesztálódhat, mint Lacan + és - jeleiben: « Parce 

que nous sommes des étres nés du plus-de-jouir, résultat de l'emploi du langage. Quand 

je dis l'emploi du langage, ne veux pas dire que nous l'employons. C'est nous qui sommes 
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ses employés. Le langage nous emploie, et c'est par là que cela jouit » (SXVII 74).550 A 

szimbolikus tartozás ismét megjelenik itt, ami az elveszett tárgy körüli kontúr 

ismétléseinél nem referenciális horizontot érint, vagyis nem tapasztalati vagy tudáson 

alapuló szubjektumkonfigurációkat eredményez (vö. Menón), éppen ellenkezőleg; 

eredendően a tudás hiánya teszi lehetővé a jouissance-t mind a szolga (azért élvezheti a 

zenét, mert nem a frekvenciatartományokat hallja ki, de tud táncolni), mind a mester (a 

szolga táncának látványa élvezetettel tölti el, melynek forrása a szolga technikai 

tudatlansága és készségbeli tudása) számára. A jouissance-appareil így 

operacionalizádók: nem valami eredeti vágytárgy rekonstrukciója miatt, hanem a hiány 

valamennyi iteratív formájának meg nem értése révén, vagyis hogy a szolga tudásának 

hiánya a mester jouissance-aként váltódik át, az előbbi számára észrevétlenül. Egy ilyen 

ismételhetőség tehát nem az elveszett múlt megidézése, éppen ezért nem is az Imaginárius 

kap benne szerepet, hiszen nincs szó a vágyott dolog újbóli kivetítéséről. A jouissance-

appareil működése tehát inkább Lacan első tudattalankibernetizáló lépésére támaszkodik 

itt, vagyis arra, ahogyan a betűk megtalálják a helyüket egy redukálhatatlan, de nem 

irreverezibilis, +-ok és --ok által felírható (és előhívható) múlt alapján. Emlékeztetőül, 

ehhez a következő lépésként megjelenik a szimbolikus gépben az entrópia, az 

önmagukban operatív szimbólumok gesztusai révén pedig a nyelv fogalma túllép a 

természetes nyelvek részhalmazán. 

Ugyanis a jouissance nem pusztán hiányzik és nem egyszerű többlet vagy felesleg az 

élvezetben, hanem azért nincs, hogy telítődjön, ahogyan az ajtó azért nyitott, hogy 

becsukódhasson: az áramkör a Szimbolikus Rend negatív elemeként (az Imaginárius 

tükörstádium eredményeként osztottan) létező $-t a szubjektum pozitív korrelátumává 

teszi a Másikkal való viszonyában.551 Vagyis egy beszélt nyelven túlmutató, pusztán 

moduláló kódolás teszi lehetővé a jouissance dinamikájához a hozzáférést. Ez pedig 

magának az Imagináriusnak a saját Szimbolikus alapjaira referálása, ami ismétlésként 

(egy Imaginárius viszony integrálása a Szimbolikusba) már eleve a Szimbolikus 

logikájához tartozik. Ezt a működést nem egy nagy horderejű progresszió jellemzi, hanem 

                                                             
550 [„Mert olyan lények vagyunk, akik a nyelvhasználat következtében a jouissance-ból születtek. Amikor 

nyelvhasználatot mondok, nem azt mondom, hogy mi használjuk. Mi vagyunk használatban 

[/alkalmazottai]. A nyelv használ [ki] minket, és ilyenkor élvez.”] 
551 Alenka ZUPANČIČ, When Surplus Enjoyment Meets Surplus Value = Reflections on Seminar XVII: 

Jacques Lacan and the Other Side of Psychoanalysis, szerk. Justin CLEMENS – Russell GRIGG, Duke UP, 

Durham (NC), 2006, 162. 
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hogy a legkisebb differencia, egy relé helyzete döntő lehet, mint az ajtós példánál (ti. 

hogy az Imagináriusra vagy a Valósra nyitunk rá): ahogyan a jouissance 

manifesztációjaként a ‹‹ plus-de-jouir ›› egyszerre jelentheti a még többet és a soha többet 

az élvezet terén (SXX 118), a kettő közötti váltás alfanumerikusan csak egy 0-1 átfordulás 

(és nem szemantikai kérdés), melyre a késztetés (pulsion) rákfordítása egy elveszett tárgy 

mentén (mint a vágy cirkulációja a hiány körül)552 már csak derivatív pszichologizálás. 

Lacan nem véletlenül említi, hogy amit papírra vetünk, az már maga egy gép: « La preuve, 

c'est que vous pouvez très légitimement appeler machine un petit dessin que vous faites 

sur ce papier » (SXVII 55),553 illetve « Et quand je dis machine, vous sentez bien qu'il ne 

s'agit pas simplement de la petite boîte - quand j'écris sur mon papier, quand je donne les 

transformations des petits 1 et 0, cette production est aussi toujours orientée » (SII 352).554 

Az ilyesfajta szimbólummanipulációkkal véghezvitt ismétlések révén jelenik meg a 

váltások között a Szimbolikus gyenge kauzalitásának elve, melyet már láttunk az 

álomtartalom vagy az α-β-γ-δ mátrix esetében: felfüggesztődik az arányosság és az irány 

ok és okozat között. Egy elveszett vágytárgy (Freud unokájának eldobott játéka) körüli 

kontúr ismétlése így nem referenciális horizontot érint, hanem a jouissance-t az 

entrópiához köti Lacan szerint; ilyesfajta szimbolikusan jelölhető veszteségprodukció 

pedig már a freudi apparátusban is működött. 

De milyen gépekről is lehet szó Freudnál és Lacannál végső soron, amelyekben 

felütheti a fejét az entrópia? Freud idejében még fennállt egy különbség az Apparat és a 

Maschine szavak között: előbbi azokra a gépekre volt használatos, melyek általában véve 

inskripciós technikákkal dolgoztak, konkrétabban pedig üzeneteket közvetítettek, míg az 

utóbbi olyan gépezetekre vonatkozott, melyek energetikai szabályok szerint működtek.555 

Láttuk, hogy Freud modelltalálásában az utóbbiról van szó, hiszen megszakítás nélküli 

zárt hidraulikai rendszerként funkcionál a pszichés apparátus (vö. 17. ábra), notációi és 

diagramjai viszont az előbbihez. Már a termodinamika szabályai is megengedték egyfajta 

többlet keletkezését, melyet le kell vezetni, erre pedig a freudi gőzgépnek is képesnek 

kellett lennie, hogy a pszichés apparátus megszabadulhasson a belső feszültségtől. 

                                                             
552 Vö. FREUD, A halálösztön és az életösztönök, 71. 
553 [„Ezt bizonyítja, hogy teljes joggal hívhatsz egy papírra vetett rajzot gépnek.”] 
554 [„És amikor gépet mondok, érződik, hogy nem egyszerűen valami kis dobozról van szó – amikor a 

papírra írok, amikor a kis 1-esek és 0-k transzformációin megyek végig, az is már mindig egy irányított 

művelet.”] 
555 WEGENER, Neuronen und Neurosen, 22. 
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Vegyük itt a termodinamikai alapokat: amikor magas hőmérsékletről alacsony 

hőmérsékletre esik a hő, akkor termel energiát, ám a maximális kihasználtság érdekében 

az ideális gőzgépet úgy kellene megtervezni, hogy annak meleg és hideg részei között ne 

legyen túl nagy hőeltérés. Így viszont a hőugrásoknak olyan kis skáláját feltételezné e 

turbina, amivel egyben visszafordíthatóvá válna a folyamat – pontosan, mint a Freud által 

hivatkozott apa álmában az égő gyermeknél, ami innen nézve már szinte túl szépen 

illeszkedik a hőháztartáson alapuló modellhez. Ehhez természetesen a freudi 

apparátusnak sokkal inkább egy szivattyúhoz kellene hasonlítania, olyan dinamikus 

hőelméleti alapokon, mint amilyen William Thomsoné volt például. Mivel a hő elillan az 

ember által hozzáférhetetlenül, ezért azt mechanikai szerkezetek alkalmazásával 

energiává kell fordítani, mint például a kinetikus energiát egy vízesés és egy tó közé 

épített malomkerékkel. Ezért mondja azt Lacan, hogy a mester jouissance-ának 

megértéséhez, mely az egyik gép segítségével egy másiknak nyújtott többlet, Freud 

esetében csak annak szabad hozzáfognia, aki érti a hidraulika alapjait (É 371). 

Amennyiben a freudi modellezés tanúsága szerint egy gép üzembe helyezése nélkül 

könnyen visszafordíthatatlanul elveszhet az ember számára a hőmérsékletváltozás 

hatására elillanó hőenergia, akkor tárolása egyben olyan átalakítást kíván meg, mely 

annak hasznosításához hozzájárul; “conservation via conversion”, ahogyan Sadi Carnot 

teorémája szólt, lényegében a termodinamika első törvényeként – maga az energia nem 

vész el csak átalakul. A pszichoanalízisben az emlékezetnél a conservation via conversion 

elve pedig kétszeresen is érvényesül: egyrészt a stimulus bevésése csak az átírás révén 

történik meg a memóriában, a tudattalanban pedig ezen átírások körülményei is 

felhalmozódnak, és belejátszanak az apparátus működésébe, másrészt Freud notációi 

alkotják azt a közbeiktatott (papír)gépet, mely megőrzi a psziché modelljét, egyszersmind 

olyan többletet követel meg tőle, melyet az mediális (analóg) korlátai miatt nem tud 

szolgáltatni. Mivel a termodinamika első törvénye alapján viszont a rendszer nem tud 

több energiát előállítani, mint amennyire a működéséhez szüksége van, így a bemeneti 

energiája nagyobb, mint a kimeneti. E kiküszöbölhetetlen energiaveszteség az entrópia a 

rendszerben.556 Freudnál a tudattalan processzusok primátusának fikciója ezért nemcsak 

teoretikus, mint azt Weber megállapította az emléknyom tartósságának és a tudat 

                                                             
556 Vö. BOB, The Brain and Conscious Unity, 11. 
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átmenetiségének egymást kizáró viszonya kapcsán, hanem termodinamikai is: ideális 

gőzgépe pumpaként működne. 

Ha maga Lacan is képes reflektálni minderre azzal, hogy bár a termodinamikai 

apparátusok lehetővé tették, hogy a turbina működése elérje azt a pontot, amikor az 

energia tárolhatóvá válik (mint a homeosztázisát megbontó organizmus esetében, aki a 

még nem jelentkezett szükségletének kielégítése miatt teszi ugyanezt, mint arról már szó 

volt), semmifajta genealógiát nem képesek szolgáltatni a működésüket leíró papírgép és 

a valódi gőzgép között (SXVII 54f), akkor előbbinek mégiscsak rendelkeznie kell egy 

olyan temporális horizonttal, amely befoghatóvá teszi az utóbbihoz képesti különbségét 

– a papírgépnek a turbinára kell valamilyen formában vonatkoznia.557 Ez a papírgép 

keretei között a diszkretizáció és a Valós (a szimbólumokhoz képest kívülről érkező) 

elemek (mint Shannon gondolatolvasó gépénél), az új inputok révén történhet meg. 

Ahogyan a valós idejű önírásban (pl. a számítógép naplófájljaiban) a történelem 

rekurzíve, vagyis utólagosan hívható le, 558  annyiban már mindig is pluralizálódik, 

pontosan úgy, mint ahogy az álomfejtés a láncokkal követi vissza a tudattalan 

mechanizmusait már Freudtól kezdve, a trimetilamin diszkretizálható enigmája óta; a 

diszkretizálásra képes szimbolikus papírgép a kódolhatóság bevezetésével a lineáris 

genealógiát is felfüggeszti közte és az analóg turbina között. Ez a felfüggesztés viszont 

csak a két apparátus (turbina és papírgép) közötti mediális váltásnak köszönhetően válik 

beláthatóvá, és csak a papírgép által szolgáltatott rekurzív időstruktúrával lesz 

enaktálható – a szimbólumok après coup temporális feltételrendszere szülte regresszión 

keresztül, mint azt láttuk Lacan modelljein. De már Freud is ugyane mediális alapon 

tehette meg a regresszív időbeliséget normának és nem a kivételnek a pszichés 

működésben: a modell (analóg) és annak leírása (digitális) közötti feszültség miatt. Az 

inskripció körülményeinek megismétlése valamennyi jelölésben ebből az eredeti, nem 

diszkurzív, hanem tisztán mediális váltásból származó feszültségből fakad a 

                                                             
557 A topológiailag, poszthisztorikusan működő pszichoanalitikus apparátus képes arra, hogy a turbinát 

átvezesse a papírra, ezzel lényegében önmagába fordítsa apparátusai (a freudi, a lacani) különbségét, és 

olyan önműködő rendszerként funkcionáljon, ami ebből kifolyólag lejegyzéseivel mindig önmagát is 

újraírja (ahogy Daston példaként hozza a XIX. század végén megjelenő automata gépeket a kísérletekben 

vö. . Lorraine DASTON – Peter GALISON, The Image of Objectivity,Representations, 1992/3, 114.) a 

tudattalan színrevitelével. Így olyan önműködést teljesít ki végső soron, amelynek már nincsen szüksége 

arra, hogy bármilyen tudatos ágensre alapozzon, mivel a tudattalan gépezet folyamatait önmaga 

lejegyzőgéppé válásával tudja enaktálni; ennek a rendszernek a szubjektum olyan faktorává válik, mely a 

papíron manipulálható és kalkulálható, ezáltal pedig a valóságban is átejthető-irányítható (SXXI 110). 
558 ERNST, Archívumok morajlása, 138, illetve PIAS, Szintetikus történelem, 87. 
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pszichoanalízisben, és mintegy a tudattalan médiumarcheológiai ősjeleneteként szolgáltat 

működési módot a stimulusnak az emlékezetbe véséséhez Freud álomfejtésében és a 

betűből exktraktálódó jelölőnek Lacan pszihózisszemiotikájában. Vagy ahogyan Ernst 

különbséget tesz az entrópia (termodinamikai) irreverzibilitása és a negentrópia 

(információelméleti) papírgépi komputációja között: 

„Die thermodynamische Entropie macht »eine Aussage darüber, wie weit das jeweilige 

System vom Gleichgewicht entfernt ist. Die Neg-Entropie erbringt dagegen eine Aussage 

dazu, durch wie viel Ja-Nein-Fragen (Binäre Entscheidungen = Bit) der aktuelle 

vorhandene Zustand oder die Struktur des Signals im Minimum zu codieren ist«– und 

dies ist buchstäblich die Ebene der Historiographie, insofern sie mit alphabetischen 

Symbolen und speichertechnisch durch Archive operiert. Während die 

thermodynamische Entropie auf seiten der Systemenergie steht, ist Negentropie die 

Grundlage für die Minimalbeschreibung der Ereignisse: die Anzahl 

entscheidungskritischer Fragen, um beim Empfänger Informationsunsicherheit zu 

beseitigen.”559  

A Valós e komputációja a Szimbolikusba pedig már egy másfajta plus-de-jouir-t, másfajta 

többletet eredményez a lacani papírgép oldalán, melyben az ismétlés valamennyi 

kondíciója a Valós jelölhetetlenségéhez tartozik, ám a Szimbolikus kódoláshoz 

szükséges: a kibernetikai rémálmot, amikor egyeten kapcsolás a Valósban boríthatja a 

rendszert – ez az entrópia megjelenése a rendezettség felé tartó Szimbolikusban 

(=információ).560 

Az entrópia az anyagi rendszerek rendezetlenségének, illetve termodinamikai 

valószínűségének mértékeként került bevezetésre eredetileg. Minél stabilabb 

termodinamikailag egy rendszer, annál nagyobb a belső rendezetlensége, entrópiája. 

Maxwellnek ehhez van egy ismert gondolatkísérlete, melyben egy démon a 

(gáz)molekulákat energiaszintjük alapján engedi át egy csapóajtón keresztül. Maxwell 

                                                             
559 Vö. ERNST, Gleichursprünglichkeit, 408. [„A termodinamika entrópiája »arról állítás, hogy milyen 

messze van az adott rendszer a kiegyenlítődéstől. Ezzel szemben a negentrópia állítás arról, mennyi igen– 

nem-kérdésen (bináris döntéseken = bit) keresztül válik minimálisan kódolhatóvá a jel aktuálisan 

rendelkezésre álló állapota vagy struktúrája« – és ez szó szerint a historiográfia terepe, amennyiben az 

archívumként funkcionál alfabetikus szimbólumokkal és tárolótechnikákkal. Míg a termodinamikai 

entrópia a rendszer energiájának oldalán jelenik meg, a negentrópia az események minimális leírásának 

alapját adja: a döntő jelentőségű tényezők mennyisége, amelyek révén a vevő képes az információs 

bizonytalanságot felszámolni.”]  
560 Vö. UŐ., Signale aus der Vergangenheit, 156. Alapvetően ez a feszültség felel meg az ernsti elméletben 

az archívum általános dinamikájának. 
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konklúziója, hogy a démonnak ehhez annyi energiára van szüksége, amennyivel a 

tevékenysége során a rendszer entrópiája csökkenni fog. Mégis, kettős műveletéhez több 

energiára van szüksége, mint amennyit a szortírozásból kinyerhet, mivel nem kizárólag 

az ajtót kell nyitogatnia, de már ahhoz is energia szükségeltetik, hogy felmérje az egyes 

molekulák energiájának az átlagtól eltérő mértékét. Mivel ez ellentmondott volna a 

második törvénynek, vagyis hogy egy magára hagyott, zárt fizikai rendszer entrópiájának 

spontán növekedése révén a rendszer egyre nagyobb valószínűségű állapotokba igyekszik 

áttérni, ezért az energiát és az entrópiát egymás ellentéteivé tették. Lèon Brillouin és 

Szilárd Leó ugyanakkor vezették be a negentrópia fogalmát a rendezettség mértékének 

ilyesfajta jellemzésére.561 Ha levelezésük tanúsága szerint azonban Einstein sajnos soha 

nem ajánlotta Freud figyelmébe Szilárdnak – az egyébként korát két évtizeddel megelőző 

– avant la lettre kibernetikai alapvetéseit a termodinamikát illetően, akkor honnan vehette 

Freud a mintát saját entrópiamaximalizálásához?  

Ismeretes, hogy Freud viszonya a filozófiával legjobb esetben is ellentmondásosnak 

nevezhető, mivel akármennyire tagadja, vagy legalábbis olyanképpen nyilatkozik, hogy 

megtagadta magától a bölcseleti olvasmányokat 562  annak érdekében, hogy a 

pszichoanalízis kérdésirányainak unikalitását hangsúlyozni tudja, tisztában kellett lennie 

azzal a hagyománnyal, amelybe a pszichoanalízis illeszkedett.563 Ez pedig elsősorban 

Nietzsche olvasásában csúcsosodott ki, 564  akinél az entrópia az örök visszatérés 

ismétlésességével kapcsolódott össze. Amennyiben komolyan vesszük az A hatalom 

akarásának 1063. töredéket, vagyishogy „[a]z energiamegmaradás törvényéből 

következik az örök visszatérés”, 565  és figyelünk az 1066.-ban feltűnő kockadobásra, 

akkor az örök visszatérés mintegy az erők nyugalmi állapota ellen lép fel. Holott az erők 

soha nem egyenlítődhetnek ki, ebben filozófia és termodinamika mégiscsak összeérnek, 

                                                             
561 Vö. DOTZLER, Diskurs und Medium III, 342. 
562 Sigmund FREUD, Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung = Gesammelte Werke, Bd. 10, 53. 
563 Vö. UŐ., Selbstdarstellung = UO., Gesammelte Werke, Bd. 14, Imago, London, 1948, 78. 
564 Vö. Silvia ONS, Nietzsche, Freud, Lacan = Lacan: The silent partners, szerk. Slavoj ŽIŽEK, Verso, 

London – New York, 2006, 79. A Freud–Nietzsche-kapcsolat talán legszilárdabb alapja egyetlen 

személyben mutatható fel, Lou Andreas-Salomé életművében, aki 1912 októbere és 1913 áprilisa között 

Freud műhelyébe nyerhetett közvetlen betekintést. Az egyik személyes találkozásuk alkalmával, 1913 

februárjában, éppen a filozófia került szóba, s Freud ellenvetése, mellyel annak egyetemességre és egységre 

törekvését illeti – s e kritika vélhetőleg a pszichoanalízis dualisztikus alapjai felől artikulálódik (melynek 

manifesztációi Érosz és Thanatosz, percepció és tudat, stb.) –, ezzel egyben kiutalva azt a nárcisztikus 

neurózisnak, talán nem véletlenül emlékeztette Salomét hajdani képzelt szerelmére, Nietzschére. Vö. Lou 

ANDREAS-SALOMÉ, The Freud Journal of Lou Andreas-Salomé, Basic Books, New York, 1964, 104. 
565 Friedrich NIETZSCHE, A hatalom akarása, Cartaphilus, Bp., 2002, 437. 
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mert a nietzschei kockadobások lehetősége és variációjuk véges száma szükségessé tesz 

egy nyugvópontot is, így a visszatérés számosságának megszámlálhatatlan végtelensége 

és a kockadobások megszámolhatója együtt előbb-utóbb entrópiamaximumot 

eredményeznek. A Freud által is felkarolt nietzschei energetika, kiegészülve Mallarmé « 

coup de dés »-jének probabilitásával, amely a mester számára egy unikális számot 

eredményezhet,566 a jouissance lacani apparátusában ezzel egyik törést váltja a másikra. 

Az Imaginárius vágyakozás (a teljesség iránti, a versben a 7-et dobás) és a Szimbolikus 

vágyokozás (a fragmentáltság, az 1-et, 2-t, stb. dobás) transzponálódik a fikciós 

kockadobás 6 karakterének a Szimbolikusban megtörténő kombinatorikája (szabályozott 

metrika) és az asztalra helyezett kocka Valósa közé (tiszta probabilitás),567 vagyis egy 

olyan feszültséggé, hogy a Valósban érvényre jut az entrópia (Nietzsche és a 

termodinamika összefüggéseiben, ez egy valódi kocka anyagát érinti), míg a Szimbolikus 

struktúrái az információmaximalizálás érdekében rendeződnek el 26 betű mentén 

(ahogyan a szimbolikus kockadobás szabályozza Mallarménál a metrikát). A jouissance 

ugyanis csak akkor valósulhat meg nem szimpla határátlépésként, mint azt fentebb már 

felvetettem, amikor a kockadobásnak már nem tisztán a Szimbolikus dimenziója 

érvényesül, hanem egy olyan testet is érint, amely a Szimbolikus Renden belül nem 

hozzáférhető; nem az Imagináriusból a Szimbolikusba vezetett, s ezáltal szükségszerűen 

valamit elvesztő « corps morcelé »-re, a tükörstádiumnak köszönhetően feldarabolódott 

testre kell itt gondolnunk, hanem a Másikéra, aki rendelkezik testtel, de (a Valósban) nem 

létezik (SXVII 74), csak a Szimbolikus áramkör töltésmoduláló algoritmusaként; az ő 

teste sosem (t)öltődik, csak (t)öltet.  

A lacani pszichoanalízis ennyiben pedig már egészen biztosan nem a sámánizmus 

modernkori válfaja, mint azt Lévi-Strauss feltételezhette Freudnál: lehet, hogy a sámán 

egy kodifikált diskurzus átnyújtásával a gyógyulni vágyó fizikai szimptómáit tudja 

kezelni „a beteg szerv lélektani manipulációj[ával]”, 568  az analitikusban viszont a 

jouissance nem az Imaginárius és Szimbolikus Valósra hatásával következik be, hanem 

ismét csak a Szimbolikus és a Valós elválasztottsága révén. A jouissance határátlépő 

érvényesülése inkább valamifajta visszatántorodás a Szimbolikus keretei közé a Valós 

                                                             
566 Quentin MEILLASSOUX, The Number and the Siren: A Decipherment of Mallarmé’s Coup de dés, 

Urbanomic/Sequence Press, London – New York (NY), 2012, 20. 
567 Uo., 45, illetve vö. KITTLER, Real Time Analysis, 187. 
568 LÉVI-STRAUSS, A szimbólumok hatékonysága, 153. 
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jelölhetetlenségéből, 569  az asztalon lévő kocka termikus zajától a pöttyei 

kombinatorikájába, a szolga táncától a mester kalkulációjába, a Valós entrópiából egy 

olyan területre, mely a szubjektumtól látszólag elidegeníti saját élvezetét (SVII 356). 

Viszont a bináris logikát csak a Szimbolikus képes szolgáltatni, melynek rendjébe 

illeszkedve az örömöt okozó jelenlét (da) mindig komplementálódik egy távollét (fort) 

által, úgy, hogy egyben annak forrásaként is szolgál e kettő dinamikája, mint Freud 

unokájának játékában, vagy az ismétlés és binaritás kettős kötésével a lacani modellek 

esetében. Ez kínálja fel a plus-de-jouir lehetőségével együtt a Szimbolikus entrópiájáét 

is: viszont miközben egy zárt rendszer entrópiája a maximum felé tart, addig a 

szimbólumokkal lehetséges előállítani egy ezzel ellentétes irányú mozgást. Míg Freudnál 

az Imaginárius (a vágytárgy dinamikája) a termodinamikai feedback modelljének 

köszönhetően mindig egy analóg és elvágólagos „vagy-vagy” struktúrára redukálódik,570 

vagyis a játék vagy eldobott, vagy visszatért, addig Lacannál már az 1 (jelenlét, nyitott) 

és 0 (távollét, zárt) interdependenciája érvényesül, tudniillik, hogy azért eldobott, hogy 

visszatérhessen.571  

De amikor Lacan az elidegenedést és az úr-szolga viszonyt átveszi Hegeltől, 

evidencia, hogy Alexandre Kojève közvetítésével, 572  kihagyja a történelem végében 

bekövetkező szintézist. (Ahogyan már Ort kapcsán említettem, ennek oka a schlechte 

Unendlichkeitból kibontott Möbius-szalag rekurzivitása.) Wegener értelmezésével 

ellentétben én Lacan fogyatékos hegelianizmusát nem megoldatlanságként 

pozicionálnám azonban, hanem pontosan a Szimbolikus gyenge kauzalitásának 

makrotemporális érvényesítéseként, melyet láttunk a papírgép felől a turbinára tehető 

történeti reflexióban. Mert ha elfogadjuk azt a nézőpontot, miszerint Freud örömelve 

                                                             
569 Darian LEADER, Lacan’s Myths = The Cambridge Companion to Lacan, szerk. Jean-Michel RABATÉ, 

Cambridge UP, Cambridge, 2003, 46. 
570 Vö. Bruce FINK, The Subject and the Other’s Desire = Reading Seminars I and II, 80. Finkkel ellentétben 

én ezt ténylegesen csak Freudnál tartom igaznak, Lacannál egy vagy-vagy struktúra nem érvényesíthető az 

hommes és dames, az ajtók és a többi példa alapján sem. Tisztában vagyok vele, hogy Derrida Freud-

olvasatában már felfedezni vélte ezt az egymásba fordulást, de az eredeti szöveghelyen Freud maga feszül 

ellen annak, hogy itt előfeltételezés működne a fort és a da között (FREUD, A halálösztön és az életösztönök, 

19.). Freudnál csak a passzivitásban ér egybe halálösztön és örömelv (vö. Uo., 18 és 28), vagyis a 

halálösztön lesz az előfeltétele az örömelv konzervativizmusának az ismétléssel: az ösztön újdonsága, hogy 

semmifajta újdonságot nem ad (Uo., 47f.), ez pedig a biológiai szintjén válik egyértelművé, ahol a 

regresszió történésértékkel bír (vö. Uo., 49f., illetve l. II. 4. b) fejezetet). Így ha a fort nem feltétele is a da-

nak, a halálösztön igen az örömelvnek. 
571 A szorongás kiküszöböléséhez például az anya azért van távol, hogy a gyermek vágya (a hiány körül) 

jelen lehessen (SX 64). 
572 WEGENER, The Humming of Machines, 73. 
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ténylegesen termodinamikai alapokon nyugodott, hovatovább az azt koordináló binaritás 

viszont kizárólag egy olyan kibernetikai keretben bukik felszínre, melyet pedig Lacan 

biztosított a Valós Szimbolikusbeli produktív interferenciájának (vö. a betű 

szemiózismegalapozó és deszemiotizáló potenciálja) fonákjával, a Möbius másik 

(ugyanazon) oldalán pedig a Valósban a Szimbolikus pulzálásával (vö. a szimbólumok 

redukálhatatlan operativitásának köszönhető test[t]öltésével), úgy az örömelv 

homeosztázisának és a jouissance entrópiamaximalizálásának a Valósban fennálló 

kapcsolata a lacani gesztust ekvivalenssé teszi energia és entrópia Max Planck-i 

újrarendezésével. Ugyanis ahogyan Maxwell démonjától meg kellett menteni a 

termodinamika második törvényét, hiszen annak több energiára volt szüksége, mint 

amennyi a rendszerben eleve adott volt, úgy Freudnál azt a problémát kellett helyretenni, 

hogy amennyiben „[a]z újdonság lesz mindig az élvezet fő tétele”,573 és ez külső inputot 

követel, mely a Valóshoz tartozik, hiszen a randomitást hozza be, mint Shannon 

gondolatolvasója, 574  továbbá a bináris kódolásban inherens ismétlés a Szimbolikus 

működés része, úgy a jouissance-appareilnek működésében át kell hidalnia e két 

regisztert. Lacant itt már a (mindjárt ismertetett) shannoni formulát alapul véve az 

érdekelheti, mekkora az információveszteség az élvezet nyereségével szemben a 

regiszterváltás közben, vagyis milyen monotonitáshoz vezet el minket az apparátus, 

amelynél szem elől veszítjük a programozó mester (Szimbolikus) élvezetét, és átfordítjuk 

azt a (Valós) testével ugyanazon mozdulatsort ismétlő jazz-zenére táncoló szolgáéba – 

hogy végleg kontamináljam a két, turingi és lacani, klasszifikációt. Mert a jouissance által 

megkövetelt átlépést, hogy az a Valóshoz tartozó testből hasson (a szolga Valósától a 

mester Szimbolikusáig) nem egy korlátozó törvény megszegése állítja elő, nevezetesen 

azé, hogy „Élvezz minél kevesebbet!” (SVII 297f.), így élvezeted még a Szimbolikus 

keretei között marad (pl. a tánc metrikai ütemezhetőségével), hanem egy 

információelméleti törvény érvényesítése. 

Ha elfogadjuk az állítást, hogy minden rendszer magában hordozza azt az 

információt, melyet róla megtudhatunk, akkor belátható ugyanis, hogy egy fizikai 

rendszer nem csak anyagból és energiából áll, hanem információból is, különben nem 

lehetne entrópiája sem. Az információ definíciója szerint, ha a rendszer entrópiája 

                                                             
573 FREUD, A halálösztön és az életösztönök, 47. 
574 SHANNON, A Mind-Reading (?) Machine, 689. 
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növekszik, akkor ugyanilyen mértékben csökken a rendszer állapotát leíró hír 

információtartaloma, 575  vagyis a mester által készített, megújuló adatokkal dolgozó, 

Valós inputtal rendelkező utasítástáblázatok felől egyre inkább a szolga redundás és 

monoton géptöltő mozdulatsora felé közeledünk. Az információ – mint a rendszerek 

szervezési elve a Szimbolikusban – rendet visz a Valós rendetlenségébe, s az entrópia 

növekedése ellen hat. A termodinamikától még nem teljesen elszakadó Wienernél 

entrópia és információ egymás ellentétei voltak, 576  lényegében az univerzum 

homogenizálódásának katasztrófájához vezető útként azonosítódik az előbbi, 577  ami 

végül totális értelmetlenséget, a zaj univerzalitását szüli. Vagyis Wiener az entrópiához 

úgy közelített, hogy a zajjal kötötte össze, és tulajdonképpen egy szükségszerű 

homogenizációval azonosította, ezért a legnagyobb esélyt annak tulajdonította, hogy 

felfüggesztődik mindenfajta egyediség: entrópiamaximum esetén a randomitás 

kiszámíthatóságba fordul, zárt rendszerben az információkiegyenlítődés monotonitásba. 

Shannon azonban az entrópiával kapcsolatban – és Wienerrel ellentétben – nem 

teleologikusan gondolja el azt, hogy egy rendszer egyre nagyobb valószínűségű 

állapotokba lép át, hanem meglátja az egy nem rögzített zajforrásban rejlő stochasztikus 

potenciált (mely mintát ad a szignál elrendeződésének, mint azt már a kriptográfia 

kapcsán tárgyaltam). Így míg a humanista Wienernél az értelem megmentéséért és a káosz 

értelmetlenségével vívott harcban az entrópia közellenséggé válik, addig Shannon a 

rendezetlenség és a zaj véletlenszerűségében, illetve e két tényezőnek az információtól 

való elválaszthatatlanságában (mint a rébusz esetében) látja meg az információ 

egyáltalában vett lehetőségét: a választás szabadságát. Az információ mint az üzenet 

hírértéke ugyanakkor már Wienernél is a bizonytalanságból született – ám annak 

érdekében azonban, hogy a zaj kiszámíthatóságával és redundanciájával szemben 

állhasson. 

A pszichoanalízis rébuszfeltörő metodikája ugyanerre építi, amikor a Wo $ tat muss 

Ich(o) werdenből a Wo Es war, soll Ich werdent (SXV 105) csomagolja ki, mintegy 

rekurzívan hívva le a jelentést a zajból. E fordításhoz, vagyis hogy valami kisebb 

valószínűségű állapotokba törekedjen, csak a Freud turbinájából – ahol a kriptogrammok 

                                                             
575 HAYLES, How We Became Posthuman, 103. 
576 WIENER, Cybernetics, 64.  
577 UŐ., The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society, Free Association Books, London, 

1989, 12. 
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még a dolog alapján gondolódtak el –578 hiányzó szimbolikus feedback adhat modellt.579 

Lacan papírgépének teljesítménye pedig itt kezd kísérteties hasonlóságot mutatni az 

említett plancki művelethez. Miután már maga Ludwig Boltzmann is egy 

valószínűségfüggvénnyel adta meg a termodinamika második törvényét,580 Planck volt 

az első, aki statisztikailag közelítette meg az entrópiát. A Boltzmann-konstans (k) 

segítségével ő tette ekvivalenssé egy rendszer entrópiáját (S) annak relatív 

rendezetlenségének (W) logaritmusával: S=k(logW). Ez pedig olyan lehetőséget is 

biztosított, hogy bár igen kis valószínűséggel, de a makroszkopikus processzusok 

mégiscsak ellentétes, vagyis entrópiacsökkentő irányba futhassanak. Vegyünk ehhez egy 

példát: egy gázzal töltött tartály állapotát a gáztörvények szerint meg lehet határozni a 

gáz nyomásával, térfogatával és hőmérsékletével. Az így definiált állapot a 

„makroállapot”. Valamely makroállapothoz a gázrészecskék sokféle elrendeződése 

tartozhat, ez utóbbiak a „mikroállapotok”. Az egy makroállapotot megvalósító 

mikroállapotok száma megadja az illető makroállapot termodinamikai valószínűségét. Ez 

természetesen kizárja azt, hogy a gázmolekulák újra elkülönüljenek. A feketetestek 

rezonátoraival foglalkozó Planck pedig feltételezte, hogy azoknak energiái apró, tovább 

nem bontható részekből állnak össze, melyek nagysága ε. Ennélfogva a rendezetlenség 

(valószínűsége) már kiszámítható lett úgy, hogy egy adott mennyiségű energiaelem adott 

számú rezonátorhoz rendelésének lehetőségévé vált. Ez abban az esetben valósulhat meg, 

ha az ε a rezonátorok frekvenciájával arányos, így Planck egy arányossági konstanst, h-

ként vezetett be az egyenletbe: ε=hv. Míg Boltzmann számára egy effajta szegmentáció 

ténylegesen csak a formulához tartozó tényezőként működött, így azzal indokolhatta meg 

a szakadatlan energiaáramlást, hogy ezek az energiaelemek elhanyagolhatóan kicsik, 

addig Planck azt vette észre, hogy konstansát nem lehetett tetszőlegesen redukálni, vagyis 

nem kerülhetett 0 a h helyére. Ezzel nem mást tett, mint diszkretizálta a kontinuumot; ha 

a rezonátor energiája megváltozott, az diszkrét állapotból diszkrét állapotba történt. A 

Planck-idő mint érzékelhetetlenül kicsi tehát lényegében a termodinamikába bevezetett 

diszkretizációval reverzibilissé tette a folyamatokat, melyek fizikai valósága nem vált el 

a képlet szimbólumaitól. 

                                                             
578 Vö. FREUD, Álomfejtés, 212. 
579 L. ERNST, Archívumok morajlása, 162. 
580 KITTLER, Jel és zaj távolsága, 458. 
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Lehetséges, hogy ugyanilyen felismerések vezették Lacant a szimbólumok terén a 

Valósra vonatkoztatva, amikor a jouissance határátlépő dinamikáját vizsgálta Valós és 

Szimbolikus között? A plancki redukálhatatlan konstans, mely a Valós maradványa a 

Szimbolikusban, ugyanakkor szimbolikusan megfordíthatóvá tesz valósan irreverziblis 

folyamatokat, lenne Lacan írásjátékának technologikai arkhéja? Hiszen itt nyeri el 

értelmét, hogy Freuddal ellentétben Lacannál már nem épület és alaprajz közt áll fen 

törés, hanem folyamat és annak formalizálható manipulálhatósága között, mely törés 

azonban a házzal és vázával ellentétben nem statikus, hanem maga is folyamati. A 

Szimbolikus és Valós közötti soha nem redukálható plancki kétirányú interakció az, 

melyet a pszichoanalízisnek mindig fel kell dolgoznia, tárolnia és továbbítania: Valósba 

írás a Szimbolikusból, amely mindig egy rekurziót eredményez a Szimbolikusra és annak 

Valósból történő ex-karnációjára;581 pszichózisszemiotikaként papírgépeivel: „Már most 

mondom Önöknek, hogy nem fogok a kibernetika különböző, többé-kevésbé divatos 

fajtájairól beszélni, sem pedig a nagy vagy kicsi gépekről, melyeket nem nevezek 

nevükön. […] A célom, hogy találjak egy tengelyt, melynek segítségével megmutathatom 

pszichoanalízis és kibernetika jelentőségét. Ez pedig nem más, mint a nyelv” (SII 339). 

Túl azon, hogy e gesztusnak kísérteties megismétlését találjuk Kittlernél az optikai 

médiumokról tartott előadássorozatának nyitányában („kérem ne várja el tőlem senki a 

rendezők, a filmcsillagok, a stúdiók és hírességek történetét, ne várjanak film- és 

televíziótörténetet”), 582  Lacan számára a kibernetikai apparátusok pontosan a 

Szimbolikus által kódolt nyelvre nyújtanak úgy belátást, hogy a Valóst már 

szimbólumokkal képesek befogni, ezzel viszont visszahatva arra, amit egyáltalában 

nyelvnek nevez a pszichoanalízis. Amennyiben pedig a Valós itt 1936 után a valós 

számokat jelenti, melyek komputálhatókká – véges számú műveletek segítségével 

kiszámíthatókká – váltak, akkor Lacan kibernetikai apparátusai úgy szolgáltatják a nyelv 

alfanumerikus alapját, ahogyan a komputálható számok a valós számok halmazát 

alkotják: minden komputálható szám vagy szekvencia egy zárt algebrai kifejezés, 

melyhez potenciálisan rendelhető egy számítógép, Turing diszkrét állapotokban leledző 

gépe által: „A szimbolikus gép tulajdonsága, hogy amit leír, az ténylegesen ő maga, 

                                                             
581 L. még ehhez a II. 3. alrészt. 
582 UŐ., Optikai médiumok, 15. 
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ahogy például minden Turing-gép pontosan azzá a szimbolikus géppé változik át, amely 

bele van írva a szalagjába.”583  

Márpedig ha Lacannál minden gép egyben a Szimbolikus artikulációja is, 584  és 

bármely alapvető gép először szimbólumokkal tételezett a papíron (SXVII 55), akkor a 

jelek szekvencialitása (de nem ciklikussága) a Szimbolikus Rendben a természetes 

nyelvet – mint bármelyik másikat – csak kikülönbözteti (SII 350) az üzenetnek a 

szimbólumok révén történő algoritmikus önartikulációjában (mint a Párizs és Párizs 

közötti áramkörben cirkuláló levél esetében). Ez a Szimbolikus ex-karnációja,585 ami 

azzal a hozadékkal jár, hogy Lacannál a nyelvvel mindig egyívású kell legyen a szám, 

vagyis a mesterséges (program)nyelvek a priorikként állnak a természetesekkel szemben; 

a pszichózisszemiózisban a Valós jelölésmegalapozó szerepétől (betű, rébusz) az 

Imaginárius extrapolációján (grafikus polifónia, asszociációs láncok) keresztül a 

Szimbolikus kódolásáig (egyértelmű álomgondolat–álomtartalom-hozzárendelések, 

jelölő azonosítása) minden művelet kizárólag egy ilyen nyelvelmélet szempontjából 

válhat működőképessé, ami miatt a lacani elmélet először mindig médiaelméletként 

viselkedik. Ilyesfajta konstelláció pedig ne higgyük, hogy bármikor is idegen lett volna a 

pszichoanalízistől, legfőképpen annak experimentális korszakában, vagyis pont abban a 

mediális állapotban, amely a médiumarcheológiát történetileg érdekli. Fechner 

pszichofizikájában ugyanis az ember a percepciójára redukálódott akkor, amikor 

mesterségesen előállított zajt kellett hallgatnia emberi beszéd helyett: „Másképp nem 

nyílt volna arra lehetőség, hogy a tudatalatti [subconscious] mechanizmusokat, melyek a 

pszichofizikai valóság konstrukciójáért voltak felelősek, elhatárolják a kulturális – vagyis 

nyelvtől függő – funkcióktól, melyek a fogalmak megalkotásáért feleltek.”586 A lacani 

elmélet pedig már egészen nyilvánvalóvá tette a pszichoanalízis mediális színterének 

kibernetikai diszlokációjával, hogy a nyelvvel végezhető műveletek nem 

korlátozódhatnak a mindennapi élet (kultúraalkotó) kódjaira, hanem sokkal inkább azok 

eredeteiként szolgálnak: kommunikációs műveletek és elemek ténylegesen elváltak Lacan 

médiaelméletében.  

                                                             
583 KRÄMER, Friedrich Kittler, 181. 
584 Vö. WEGENER, The Humming of Machines, 68. 
585 UŐ., Neuronen und Neurosen, 59. 
586 Friedrich KITTLER, Thinking Colours and/or Machines, Theory, Culture & Society, 2006/7-8, 42. 
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Amennyiben a tudattalannak a szubjektum valamennyi aspektusát érintenie kell (É 

514), a beszélhető nyelv pedig ennek csupán egyik amplifikációs formája (É 512), 

valamint a betű a jelölők alapjaként úgy képes operatívvá válni, hogy a szellemnek 

semmifajta közbeavatkozását nem igényli (É 509), akkor valamire Lévi-Strauss 

mégiscsak rátapintott a tudattalan és a szimbólumok kapcsolatában a pszichoanalízis 

szempontjából is. Ha ugyanis a diskurzus valóban arra szolgál, hogy 

„megfogalmazhatatlan és más módon megfogalmazhatatlan állapotok közvetlenül 

kifejeződhetnek”,587 akkor a szónak mindegyik – tehát informatikai és pszichológiai – 

értelmében a feldolgozási kapacitás már mindig is a beszélt nyelven túli algoritmusoknak 

került kiutalásra,588 és ezért Lacannál nem a nyelv elemei rendeződnek úgy, mint a dolgok 

(az álmoknál Freud szerint), hanem a diskurzus szempontjából mediálisan modulatív 

tényezők válnak kifejezhetővé egy tágabban értett nyelv szimbólumaival. Az pedig talán 

a Kindle érában nem szorul magyarázatra, mennyiben adódnak a kódok a technológiák 

implementációs lehetőségeiként az Univerzális Turing Gép részhalmazaiban úgy, hogy 

például a könyv már eleve egy ebookolvasó kódrészlete lehetett;589 elbizonytalanítva, 

hogy mi emulál mit – a Church-Turing-hipotézist és nem egyszerű remedializációs 

logikát követve. Egyáltalában az emuláció mint a hardveres működés előállítása 

szoftveres úton, feltételezi az ezek közötti elválasztottság fellazítását. Ezért minden olyan 

apparátus, amelyik a (természetes) nyelv(ek)et manipulálni képes, csak alfanumerikus 

rendszerbe integrálva válik tulajdonképpen vizsgálhatóvá, vagyis „[c]sak miután az 

érzékelés folyamatai effajta [fechneri – S. R.] hideg és inhumán módon kerültek 

vizsgálatra, mintha maguk is technológiai médiumok lennének, hárult el minden akadály 

az elől, hogy valódi médiumokat alkothassunk, melyek átejtik és/vagy stimulálják az 

érzékelést.”590 A pszichoanalízis pedig mindent megtett annak érdekében, hogy minél 

nagyobb rálátást biztosítson az ember szimbólumaira, így a humán tudományok exkluzív 

terepeként kezelt nyelvet Lacan már a turingi extrapoláció felől érvényesíti 

médiaelméletében, vagyis azon hilberti alapvetés kidolgozásaként, amely a számokat 

számjegyekként közelíti meg; a szemiológiát mindig komputációba fordítotva ennek 

feltételei mentén. Minthogy ez Lacannál jelentőséggel bír a véset esetében érvényesülő 
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588 Vö. Friedrich KITTLER, Fiktion und Simulation, A: Kittler, K2M2 @ Marbach DLA. 
589 Vö. DOTZLER, Diskurs und Medium III, 316. 
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jelölt-jelölő és a Kittler által Schrebertől átvett lejegyzőrendszer koncepció 

intelligibilitásánál, úgy Turing már a számokat és a szavakat e binaritás inskripciókon 

alapulásán tarthatta kicserélhetőnek, 591  elvégre is a hardvernek úgy feladata, hogy 

notációs rendszereknek adjon otthont,592  ahogyan a notációé a jelölés lehetőségének 

biztosítása (SIX 82). Már mindig is a matézist újraértő technológiai pszichoanalízis 

mutathatta meg a Menónban a szolga imaginárius tévedését azzal, hogy a percepcióján 

túli Szimbolikus √2-re mutatott mesterként. Hogy ebben mi az élvezet, pontosabban 

milyen élvezeti értéke van? Ha Lacan állítása szerint az első szimbólumok általában a test 

képéből eredtek, azonban a(z Imagináriushoz tartozó) testkép mégsem egyszerű 

fordításként épült be a Szimbolikus Rendbe (SII 352), akkor e fordításba Szimbolikus és 

Imaginárius között mindig belejátszik, mint ahogy a kockánál már láttuk a számok 

esetében, a Valós: szakadékként vagy mélységként mindig betakaródik a szimbólumok 

által, de üres helyként vagy lyukként éppen ez teszi lehetővé pozicionálásukat – a jelölők 

kontúrozzák, pulzálnak körülöttte.593 

Azt állítom, hogy Lacan pontosan a nyelv ilyen extrapolációjára használja a « 

lalangue » szót. A recepcióban azonban Lacan grafikailag torzított lalangue-ja kizárólag 

akusztikai hatásai miatt kerülhetett előtérbe, legfőképpen azon 1974-es előadására 

alapozva, melyben a jouissance harmadik fajtájaként bevezette annak paronomasztikus 

hipogrammáját, az értelemhallás « j’ouis sens »-át.594 De amennyiben a hipogrammák 

raison d’être-je a lelepleződés,595  úgy ez az üres helynek inkább – a la és a langue 

összerakása révén történő – feltöltődésére, semmint az üres hely által biztosított 

lehetőségfeltételekre irányítja a figyelmet; csak redundáns fecsegés, nem a csatorna akár 

információelméleti értelemben vett, ismétlés révén előállított entrópiája a jouissance-

appareilben. Ezért Lacan valamennyi ezt tárgyaló értelmezője pontosan a szolga átejtett 

pozíciójában találhatja magát, ha nem éppen a szemiológiának ellenálló space-nek (SXX 

93) az írhatóságára koncentrál, hanem az értelemkihallásra – a papírgép műveletei 

helyett. Mert egyrészt ugyanebben az előadásában pozicionálja ezt a harmadik 

                                                             
591 Vö. UŐ., Gramofon, film, írógép, 90f. 
592 UŐ., Nincs szoftver, 101. 
593 Jean-Marie JADIN, Au cœur de la jouissance : l'objet a = La jouissance au fil de l'enseignement de Lacan, 
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594 LACAN, La troisième, 279. 
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Press, Minneapolis (MN), 2002, 38. 
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jouissance-t a Szimbolikus és az Imaginárius közé,596 vagyis oda, ahol a kései tanításában 

azonosított « semblance » található. Ezt a koncepciót azonban nem egyszerű átejtésként 

kell érteni, hanem pontosan a fentebb tárgyalt egymásra vonatkozásaként az 

Imagináriusnak és a Szimbolikusnak, ahogyan előbbinél egy félreismerés mindig 

indukálja utóbbiban az alfanumerikus feltárulást, a szimbolikus tartozást a szubjektum 

eredőjeként (akár mint Freud agnoszierenje), vagy ahogyan a fikcionális struktúra az 

előfeltételeként szolgáló véletlenszerűséget mindig a betűre vonatkozással nyithatja csak 

meg (SXVIII 119).597 Másrészt az eddigi értelmezők azt is elfelejtették számításba venni, 

hogy az ilyesfajta jouissance-nak a lalangue nem szimptómája, hanem a motorja (SXX 

44), így pedig már egészen egyértelmű, hogy Lacan eredeti intenciója ezzel az alakkal 

túlmutatott valamifajta primitív gagyogás imitálásán. 598  Éppenhogy a Szimbolikus 

binaritásában az azt megalapozó Valós grafikailag redukálhatatlan eleme (a betű mint 

helyköz, mint plancki faktor Szimbolikus és Valós között, stb.) köszön vissza a lalangue-

ban, miközben erről a jelölőként történő artikulációjában (gagyogásként hangozva) 

folytonosan elvonja a figyelmet a tropologizálódással. Ez a terminus tehát mintegy 

inszcenírozza a lacani szimbolikus gépet működése közben, egyesítve magában Valóst, 

Imagináriust és Szimbolikust. És ezért is médiaelmélet előbb a lacani pszichoanalízis, 

amelynek csak egy részhalmaza vonatkoztatható nyelvelméleti belátásokra. Ez 

utóbbiakhoz már mindig is azon kondíciók feltárása és a jelölésben érvényesítése 

szükségeltetik, melyek kívül esnek bármilyen szemiotikán, és csak technológiai a priorik 

mentén mozgósíthatók. A lacani pszichoanalízis ezért nem vizsgálható médiaszínterének 

archeológiája nélkül.  

Ugyanis míg Freud nemcsak a bölcseleti olvasmányok mértékét korlátozta a maga 

számára, de könyvespolcáról hiányoztak a Manhattan Project magyar géniuszainak 

korukat megelőző tanulmányai, Lacan számára már természetesnek hatott a természetes 

nyelvvel foglalkozás exkluzivitásának tarthatatlansága a pszichoanalízisben. Hogy a 

formális nyelvek technológiákban manifesztálódnak, az pedig legkésőbb a számítógép 

                                                             
596 LACAN, La troisième, 292. 
597 Érdekesség, hogy a III. 6. a) fejezetben tárgyalásra kerülő Lituraterre szöveg pont e D'un discours qui 

ne serait pas du semblant címmel tartott szeminárium keretein belül kerül első ízben előadásra.  
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dalszövegíró) egyetlen szótagot ismétélhet a végtelenségig (pl. a lálálá-t), itt a nyelv »dadoghat«.” 
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elterjedésével számunkra is evidenssé vált. Kittler remek – bár a kultúrtechnika-

kutatásban szándékosan hanyagolt – megállapítása az, hogy az apparátusoknak nem 

technikákkal, hanem információtechnológiákkal akad dolguk, 599  az energia 

feldolgozásával, tárolásával és továbbításával, ennélfogva pedig a formális nyelvek, a 

hierarchizált (hardverszintekre bomló) számítógépen való futtatásukkor, aláássák az 

információ és energia közötti differenciát – a komputálható valós számokon keresztül így 

már bármelyikre vonatkozhatnak a kettő közül.600 A Szimbolikus ex-karnációja ezért a 

pszichoanalízisben az áramkör saját magába fordulása abban az értelemben, hogy benne 

bármely inskripció mindig csak a formális szkriptek már eleve működő szilíciumba 

égetett cirkulációjának köszönhetően történik meg, ezzel pedig nem szűri a Valóst, hanem 

komputálja. 601  A jouissance-appareil Valós és Szimbolikus közötti határátlépő, 

elektromagnetikusan oszcillálóan mediatív működésével Lacan a turbina termodinamikai 

entrópiáját így alakíthatta a papírgép információelméletévé. Ugyanis csak miután Turing 

0-kat és 1-eseket író és olvasó fejei mellé odakerült a minden kommunikációs gesztust 

digitális értékekké konvertáló shannoni relékapcsolás,602 válhatott koextenzivvé a Valós 

és a Szimbolikus valós és komputálható számokként. Ezt követően nyílt lehetőség a 

Szimbolikus ex-karnációja. Kivitelezhetővé lett az analóg tapasztalat digitális kódolása, 

a rébusz értelmezhetősége. De egyszersmind az arra való rálátás is, hogy ahogyan a 

derridai « différance » kibomlásának csak egyik állomása az epochalitás, úgy Lacan 

papírgépe felől a digitális és az analóg nem epizódok a médiatörténetben, hanem a 

pszichoanalízisben a technológiai médiumok maguk válhatnak epizódjaivá az analóg és 

digitális módoknak.603 

Ez pedig egy olyan kétoldali közelítést kíván meg 604  a pszichoanalízis 

médiaszínterének szituálásában, amely kizárólag a gépek saját időbeliségének 

                                                             
599  Ezen az alapon érveltem máshol a kittleri lejegyzőrendszerek Eva Horn által végrehajtott roppant 

megkapó kultúrtechnikai újraértése ellenében, l. S. R., A rakéta röppályája, a narráció íve: Az irodalom 

kartografikus kultúrtechnikáiról, Prae, 2016/1, 33f. 
600 KITTLER, Thinking Colours and/or Machines, 48. 
601 Ez pedig bizonyosan túlmutat a kultúrtechnika-kutatás immaterializáló parazita-logikáján, hiszen ott a 

Szimbolikus exkarnációja a Valósból végrehajtható a zaj kizárásával: vö. Bernhard SIEGERT, Cacography 

or Communication? Cultural Techniques of Sign-Signal Distinction = Cultural Techniques, 23.  
602 UŐ., Media after Media = Media after Kittler, 84. 
603  Vö. UŐ., Passage des Digitalen: Zeichenpraktiken der neuzeitlichen Wissenschaften 1500-1900, 

Brinkmann u. Bose, Berlin, 2003, 15, illetve kifejezetten a pszichoanalízisre vonatkoztatva Uo., 330ff. 
604 L. ennek példájaként Markus Krajewski szép rekurzív olvasatát, amely az e-mail kliensek és a szerver 

technológiai protokolljai felől a XVIII-XIX. század irodalmi műveiben megjelenő komornyiki praxisokra 

koncentrál az úr szolgálatában: Markus KRAJEWSKI, Der Diener: Mediengeschichte einer Figur zwischen 

König und Klient, Fischer, Frankfurt/M, 2010, 274. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy Krajewskinél a 
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hozzáférhetősége után válik lehetségessé; azt a már említett, és Lacan médiumaival 

befogható, illetve enaktálható rekurzivitást, amely „az idő hajtásával közvetlen kontaktust 

teremthet pontszerűként ábrázolható események között, melyek egymástól elválasztottak 

a történelem kontinuus időegyenesén.”605 Magam is végrehajtva egy visszakapcsolást, 

méghozzá e rész mottójában a papír- és gőzgépek közötti váltásokra, illetve egyáltalában 

a pszichoanalízishez rendelhető médiatechnikák lehetőségeire: bármely elmélet 

médiaelméletként való funkcionálásakor csak úgy kerülheti el a bevezetőben kivesézett 

determinisztikus pozíciót, ha már színre tud vinni egy olyan mediális állapotot, ahonnan 

egy ahhoz képest inherens médiumarcheológiai diskurzus érvényesíthető; a papírgépből 

a turbinára tehető reflexió a jouissance működésmechanizmusaiban ezért volt 

kulcsfontosságú, nemcsak ennek az alfejezetnek, de az egész első résznek is a 

szempontjából. Ha a Freud számára démonikus ismétlés606  az entrópiában Maxwell-

démonná avanzsált, Lacan elméletében ennél a pontnál alakulhat Laplace-évá; kauzális 

láncolatok végtelen sokaságát a szimbólumok gyenge kauzalitásával befogni képes 

perspektívává: egy nem lineárlis függvény, a parabola. Vagyis amikor már nem 

irreverzibilis folyamatok szolgáltatnak mintákat a praxisoknak, amelyeknél a feedback 

csak konkretizálódik a gőzgépben, de processzusa numerikusan nem manipulálható, csak 

akkor válik lehetségessé, hogy az analóg Imaginárius szabálytalanságai a Szimbolikus 

szegmentációs eljárásmódjaival (pl. Fourier-analízis) kiszámíthatóakká váljanak; a 

tudattalan parapraktikus szimptómái pedig ténylegesen kvantifikálhatókká és 

kvalifikálhatókká. A kontingenciák kibernetikai manipulációja után válik lehetségessé a 

rébuszban el nem különülő zaj- és információforrások kódolhatósága; az Imaginárius 

Szimbolikus alapjaihoz mindig a Valós és Szimbolikus közötti törésre való rálátás 

technikái adódnak. 1936, az On Computable Numbers és a Le Stade du miroir keletkezési 

évét követően a pszichoanalízis úgy tud a jelölhetetlen Valóssal bírni, hogy jelei a 

Szimbolikus logikája alapján a jelek test(t)öltésével keletkező elektromos cirkulációval 

hoznak létre egy áramkört a két regiszter között (mely mindazonáltal a Maxwell 

elektromagnetikus a priorijához kötött Imaginárius és Szimbolikus közötti áramkör 

szubjektumütemező [shifter és fader] funkcióinak is alapja): door-logic, a töltésekbe 

                                                             
szolga kultúrtechnikai eminenciájaként jelenik meg az olyan know-how, mint az ajtónyitás (vö. UŐ., The 

Power of Small Gestures: On the Cultural Technique of Service, Theory, Culture & Society, 2013/6, 104.) 
605 Wolfgang ERNST, Tempaural Memory, kézirat, n. p.  
606 Vö. FREUD, A halálösztön és az életösztönök, 46. 
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implementált műveletekkel. Ennek mikrotemporális eseményeit és folyamatait a 

következő részben vizsgálom meg. 

A makrotemporális reflexióval viszont ezt a részt még lezárom, bizonyítva Ernst 

azon érvét, hogy a médiaelmélet mindig a kultúra nem kulturális faktoriaval tud 

hozzájárulni a kultúrtörténethez.607 A lacani szimbolikus gép működéséből kibontható 

temporalitás olyan algoritmikus idő608 lehetőségét nyitja meg, amely nem valamifajta 

spengleri jeremiádban tűnhet fel matematikai absztrakcióként. 609  Amennyiben a 

jouissance-nak itt a tudás és nem tudás révén előhívható tudásprodukciós aspektusát 

hozzuk felszínre, akkor a tudománynak Szimbolikus és Imaginárius, jelölő és kép,610 

(alfanumerikus) diskurzus és (tapasztalati) percepció között diszkontinuitást kell 

feltételeznie ahhoz, hogy például a bolygók keringési és gravitációs egyenleteit, valamint 

az ellipszis-pályájukat meg tudja adni. Ha ezekből mindenfajta Imaginárius horizontot 

kiiktat, akkor a bolygók már nem beszélnek, pontosabban már nem a bolygók beszélnek:  

„[H]ogy létrejöjjön az idő, megszületett a Nap, Hold és öt más csillag, melléknevük: boly-

gó, hogy az idő számait meghatározzák és megőrizzék s mindegyiküknek testét megal-

kotva, az isten behelyezte őket azokba a körpályákba, melyekben a Más körforgása halad, 

a hét pályába hetet: a Holdat a Föld körül levő első körbe, a Napot a másodikba a Föld 

fölött, a Hajnalcsillagot és a Hermésznek szentelt bolygót oly körökbe, melyek a Nap 

körével egyenlő sebességgel forognak, de azzal ellentétes erőt kaptak: ezért a Nap, a Her-

mész és a Hajnalcsillag kölcsönösen utolérik egymást és utoléretnek egymástól.”611  

Kopernikusz még hatása alatt volt annak, hogy a kör tökéletes formaként illik a 

bolygókhoz és alakjukhoz, Newtonnak azonban már olyan környezetre volt szüksége, 

amely nem isteni szférában gondolta el az égitesteket, hanem a papírra felírt 

szimbólumokkal vált képessé a teremtés rögzítésére annak a maga komplexitásában (SII 

280): a szimbolikus világában a skolasztika stochasztikává alakult. Ehhez az kellett, hogy 

a természetben olyan jelölő tételeződjék, amely semmit nem jelöl, hanem mindössze 

elrendező, ütemező (strukturáló és irányító) funkcióval bír bizonyos szabályoknak 

megfelelően, ugyanakkor pulzálása leírható szimbolikusan, és vice versa. Ilyen 

                                                             
607 L. Wolfgang ERNST, From Media History to Zeitkritik, Theory, Culture & Society, 2013/6, 133.  
608 Vö. UŐ., “... Else Loop Forever”: The Untimeliness Of Media, kézirat, n. p. 
609  Vö. Oswald SPENGLER, Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der 

Weltgeschichte, DTV, Müchen, 2003, 76f. 
610  Jacques-Alain MILLER, Elements of Epistemology, The Symptom 9, 

http://www.lacan.com/symptom/?p=37 
611 Platón 38c-d. 

http://www.lacan.com/symptom/?p=37
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jelölődimenziót szolgáltat a természetben nem megtalálható betű, amelynek a bináris 

kódolást megnyitó aktusa miatt nyílik egyáltalán lehetőség a jel differencián alapulására, 

ehhez az eredetéhez visszavezetve pedig a jelölő olyan jelenség befogására válik képessé, 

amely neki egyszerre része és olyan tényező, amely külsőleges a Szimbolikus bináris 

oppozícióra alapozó lejegyzőrendszeréhez képest. A karteziánusokat azért sokkolhatta, 

hogy a bolygók „engedelmeskedtek” Newton gravitációs törvényeinek, mivel ő ezzel 

nemcsak elméletet alkotott, hanem szimbolikus apparátusával igazolta tárgyát.612 Tehát 

anélkül tett egy jelenséget verifikálhatóvá, hogy abban a megértésnek bármilyen szerepet 

szánt volna, bizonyítva, hogy létezik működő, de néma (nem jelszerű) (SXX 29) tudás, 

olyan rend, amit csak végrehajtanak. Nem Isten terveibe nyert bepillantást tehát, hanem 

a jelenség viselkedését sikerült kalkulálnia és igazolnia, ezzel megalapozva a 

megfigyelhető fenomének normáihoz igazodást az analóg folyamatok képletekbe 

diszkretizálása révén. A fizikai matematika születésétől kezdve a tudomány ilyesfajta 

diskurzusa hallgattatta el a világot, ezért mondhatja azt Lacan, hogy a bolygók nem 

beszélnek (SII 282), azonban ezért az áldozatért cserébe lehetőséget is biztosított a Valós 

manipulációjára, hogy a természet maga értelmeződhessen Turing-gépként;613 a betű nem 

fordul elő a természetben, de amennyiben a lalangue-ot nem valamifajta lacani 

duruzsolásként értjük, hanem pontosan olyan lyukként, ahol a(z üres helyre csúszó) betűn 

keresztül (át)folyhat a nyelv,614 ott a szimbólum nekifeszül a beszélt létnek (l'ȇtre parlant), 

s a hiány, a jelölhetetlenség így éppen a jelölők artikulációja által jön létre.615 Ezért maga 

a tudás produkálja a törést a rögzíthetetlenségével, még úgy is, hogy mindig csak ebben 

az iszkolásban (passe) létezhet; az Imaginárius megismerésről a Szimbolikus kódolásra 

visszavezetve, és a Valósra kiterjesztve 1936 után.  

Egy ilyesfajta, processzurálisan megnyíló–záródó törés, a papírgép létrejöttét 

követően nyújt lehetőséget a pszichoanalízis kultúraelméletként történő kibontakozására 

az azt megelőző médiaelméleti diskurzusából, vagyis miután a szubjektum olyan 

                                                             
612 A Roy Bhaskar által intranzitívnak nevezett jelenségek nem függnek a róluk való tudásunktól, éppen 

ezért esetükben eminensen érvényesül a megfigyelés és a fenomén közötti törés. Lejegyzésük a kísérletben 

úgy mehet végbe, hogy ami nem tartozik hozzá a kísérlet produkciójához, azt lehetséges eredményként 

felmutatni. Roy BHASKAR, A Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary 

Human Sciences, Routledge, London, 2005, 10. 
613 Vö. KRÄMER, Friedrich Kittler, 163. 
614 David METZGER, Interpretation and Topological Structure = Lacan: Topologically Speaking, szerk. 

Ellie RAGLAND – Dragan MILOVANOVIC, Other Press, New York (NY), 2004, 142. 
615 L. még ehhez a III. 5. b) fejezetet. 
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kommunikációs szituációba kerülhet, amelynek másik tagja nem más, mint egy tőle – az 

üzenet cirkulációja szempontjából – nem különböző gép (É 429). Ez azonban már nem 

feltétlenül befogható a strukturalizmus diskurzusán belül, melyre Lacan Ivan Pavlov 

példáját hozza a pszichoanalitikus aktusról szóló szemináriumában: a reflexvizsgálat 

motorikus aspektusa – így Lacan – már abban a kalapácsban, illetve annak 

frekvenciatartományában, 616  megtalálható, mely kiváltja a reflexet, ezáltal az e 

viszonyban feltűnő jelviszony valójában magából az eszközből és nem az azzal történő 

interakcióból eredeztethető (SXV 20). A pavlovi kísérlet elvi alapja ehhez hasonló, 

ugyanis a trombitának semmi köze nincs azokhoz a dolgokhoz, amelyek izgalomba 

hozhatnak egy kutyát, a hang így megmarad egy jelölőnek, mely egy másik jelölő számára 

reprezentálja a szubjektumot (SXV 19), aki jelen esetben Pavlov. A másik jelölő pedig a 

nyálműködés beindulása lenne ebben a kontextusban, ami pedig onnan kaphatja meg 

helyi értékét, hogy egy hozzá semmilyen szinten nem kötődő eszközzel váltották azt ki: 

az egész pavlovi keret vegytiszta átejtés (SXV 21) – mosómedvetudomány, mint az 

előszóban említettem. Puszta inkommenzurabilitás, nem pedig önzáró törés, mivel 

képtelen a freudi – és Lacan számára: a modern – tudomány által posztulált néma 

jelölővel dolgozni, csak olyannal, amely annyiban hívható elő, amennyiben az egy 

szubjektumhoz kapcsolódik, így annak egy másik jelölő számára történő 

reprezentációjában mégiscsak megtörténhet az artikulációja. Pavlov viszont ily módon 

csupán saját üzenetét kapja meg a nyáladzásban, mindössze fordult egyet a dolog, de ő 

maga erre nem látott rá. Nem itt találjuk meg tehát azt a szakadékot, amely folyton tágul 

és áthidalódik a Szimbolikus és a Valós között, amely egyszerre ismeri el, hogy a betű 

nem található meg a természetben, miközben a jelölőket, amelyek az emberi viszonyokra 

képesek hatással bírni, mégis a természetből emeli át artikulálatlan formájukban.617 Így 

hiába sejtett meg Lévi-Strauss olyan relációt, amely Lacan számára a tudattalan 

dinamizmusával összekapcsolódik, az analitikus a strukturalizmus egész eljárásmódját 

pusztán a pavlovi szemfényvesztés egyik, bár roppant kifinomult variánsának tekinti. 

Hosszabban idézem Dany Nobus remek összefoglalását ezzel kapcsolatban, az általa 

tárgyalt törésre tudás és igazság között pedig az értekezés utolsó alrészében térek vissza: 

                                                             
616 Vö. KITTLER, Jel és zaj, 465. 
617 Itt Lacannál egyértelműen Heidegger Technikschriftjének hatása érhető tetten, olyannyira, hogy még a 

IV. szemináriumban ő maga is az ismert erőműves példát hozza fel, amikor kritizálja a modern tudomány 

önátejtését. Paul VERHEAGHE, Causality in Science and Psychoanalysis = Lacan & Science, 123.  
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“The aforementioned effort to suture the Cartesian subject of science within modern 

scientific practices can now also be understood as a sustained endeavour to control and 

evaluate all knowledge, proceeding from the spurious conviction that the rational 

processes which organize all things worldly will ultimately reveal themselves to the 

conscious human mind. Analysands engage in a comparable enterprise whenever they fall 

prey to what Lacan dubbed ‘the supposed subject of knowing’ (le sujet supposé savoir) 

in the transference, for the function of the supposed subject of knowing signals the 

analysand’s belief in the possibility of achieving complete self-control and full self-

realization. Because this supposed subject of knowing also functions as a mental 

reassurance that the process of gathering knowledge about the world and oneself is not in 

vain, Lacan identified it in Seminar XI with the God of Descartes (Lacan 1994a [1964]: 

224–225), and later on with the God of the philosophers in general (Lacan 1968b [1967]: 

39, 1968–69: session of 30 April 1969). Both the supposed subject of knowing and 

Descartes’ God are assumptions destined to annihilate the constitutive gap between 

knowledge and truth, and thus to abolish the unconscious (Lacan 1968c [1967]: 46). The 

suturing of this gap within modern science is of a similar nature, with the proviso that 

modern scientists do not have recourse to a belief in a transcendental function or agency 

in order to reach their goals. They are firmly convinced that knowledge and truth can be 

matched within the limits of reason alone, because they do not accept the existence of a 

gulf separating knowledge (rationality) and truth in the first place.  

The only frameworks Lacan regards as sufficiently attuned to the subject of science and 

its inherent division between knowledge and truth, therefore qualifying as suitable 

partners for psychoanalysis, are those of game theory, linguistics and structural 

anthropology. Strictly avoiding an evolutionistic, genetic approach to their topic of study, 

these frameworks are all concerned with the rigorous analysis and systematic 

classification of the modes of thought people may use to organize their relationship with 

the environment. Lacan’s espousal of game theory generally follows the works of 

Williams (1954) and Von Neumann and Morgenstern (1944), whereby the latter work 

had already been embraced by Lévi-Strauss in 1952 (Lévi-Strauss 1968c [1952]) owing 
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to the strong similarities between the formal models of economic analysis advocated by 

Von Neumann and Morgenstern, and the structural approach within anthropology.”618 

Hogy a kibernetikai tudattalan érvényre jusson regresszíve is, ahhoz nem véletlen, 

hogy magának Lévi-Straussnak is szüksége volt a Shannon, Neumann és Wiener 

írásaiban történő elmélyedésre; csak ezek után vált képessé a vad gondolkodás 

posztulálására. 619  A természeti környezethez igazodó gondolkodás (immediális) 

diszpozícióját620 úgy tudta feltárni, hogy felmondta a La Mettrie-féle paktumot, miszerint 

a natúra–kultúra-átlépés szükségszerű animalisztikussága a környezeti 

meghatározottságból mint állati jellegből, illetve az állat egy rontott (jammed) gépként 

való keresztbefeleltetéseiből lenne levezethető (SII 44), s ehelyett a modern információs 

technológiák biztosította rálátást tette meg az 1962-ben napvilágot látott könyve 

konklúziójául. A kommunikációs színtér alapjává a zajt emelve mutatta fel a francia 

etnológus azt a pertinenciát, mellyel az alfanumerikus horizont rendelkezhet a 

valóságban: prototipikus esetként vette, amikor az üzenet kikerül a feladó és a vevő közti 

hurokból621  (például amikor a füstjelekbe bezavar az erős szél). Csak egy ilyesfajta 

szituációban jöhet létre valódi kétirányú kapcsolat a Valós és a Szimbolikus között, mivel 

                                                             
618  NOBUS – QUINN, Knowing Nothing, Staying Stupid, 50f. [„Az említett kísérlet, hogy a tudomány 

karteziánus szubjektumát a modern tudományos praxissal összevarrják, most úgy is érthető, mint egy 

kitartó törekvés, amely a tudás uralására és értékelésére irányul abból a hamis meggyőződésből indulva, 

hogy a racionális folyamatok, amelyek minden világi dolgot szerveznek, végül a tudatos emberi elme 

számára feltárulnak. A páciensek hasonlónak esnek áldaozatul, valahányszor a Lacan által a »tudás 

feltételezett szubjektumának« [ti. az analitikusnak – S. R.] válnak kiszolgáltatottá az átvitelben, mert ez 

utóbbi a páciens azon hitét szignálozza, hogy tökéletes kontrollt gyakorolhat önmaga felett, tisztába 

kerülhet magával. Mivel a tudás feltételezett szubjektuma mentális megerősítésként is funkcionált azzal 

kapcsolatban, hogy a világról és a saját magunkról való tudás elsajátításának folyamata nem felesleges, 

ezért Lacan ezt a XI. szemináriumban Descartes istenével, később pedig általában a filozófusok istenével 

azonosította. Mind a tudás feltételezett szubjektuma, mind pedig Descartes istene feltétlezések, amelyek a 

tudás és az igazság közötti konstitutív törést iktatnák ki, vagyis magát a tudattalant. E hasadás összevarrása 

a modern tudományban hasonló ehhez, azzal a kikötéssel, hogy a modern tudósok nem hagyatkoznak a 

transzcendentális funkcióba vagy ágenciába vetett hitre, hogy elérjék céljaikat. Szilárd meggyőződésük, 

hogy a tudás és az igazság az értelem révén párosíthatók, mert nem hisznek egy olyan öbölben, amely a 

(racionális) tudást alapvetően elválasztaná az igazságtól.  

A keretek, melyeket Lacan megfelelően kalibráltnak tekint a tudomány szubjektuma és a tudás és igazság 

közötti inherens elválasztottsághoz, tehát a pszichoanalízis megfelelő partnerei is lehetnek, a játékelméleté, 

a nyelvészeté és a strukturális antropológiáé. Szigorúan elkerülve az evolucionista, genetikus megközelítést 

vizsgálata tárgyát tekintve, ezek a keretek a szigorú analízisei és a szisztematikus osztályozásai azon 

gondolkodásimódoknak, melyeket az ember arra használ, hogy megszervezze viszonyát környezetével. 

Lacan kézfogója a játékelmélettel általánosságban Williams, illetve Neumann és Morgenstern munkásságát 

követi, miközben az utóbbiakat már Lévi-Strauss is felfedezte magának a gazdasági analízis formális 

modelljei és az antropológia strukturális megközelítése közötti meghatározó hasonlóságok miatt.”] 
619 Vö. Claude LÉVI-STRAUSS, Introduction: Les mathématiques de l’homme, Unesco Bulletin International 

des Sciences Sociales, 1954/4, 646. 
620 OLAY – ULLMANN, Kontinentális filozófia a XX. században, 337. 
621 Claude LÉVI-STRAUSS, La pensée sauvage, Plon, Paris, 1962, 355. 
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a jelölésnek ellenálló természet ugyanúgy bele kell forduljon az információközvetítésbe, 

ahogyan az a natúrából a kultúrába való átlépésben is megtörtént. Vagyis a kommunikáció 

valódi, szimbolikusan manipulálható áramkörös cirkularitása csak akkor valósulhat meg, 

ha az azt lehetővé tevő törés primitív és modern gondolkodás között egyben át is 

hidalódik, így lehetőséget kap a technológián kívül arra, hogy zavart okozzon a 

Szimbolikus kódolásban, végső soron feloldva üzenet és természet (füstjel és szél) 

megkülönböztetését. Ez Lévi-Strauss szempontjából a vad és a civilizált gondolkodás 

közötti differenciát felfüggesztve lényegében annak magyarázatát adja meg, miért 

válhattunk képessé a természet törvényeinek felállítására,622 miért lehetett formalizálni 

valami olyat, ami saját maga számára formalizálhatatlan maradt Valósként – ám éppen 

mindig a Szimbolikus felől és a Valós betörésével nyílhatott erre lehetőség. Tehát mivel 

Lévi-Strauss is a zajjal telítődést tette meg a kommunikáció eminens esetének, vagyis azt, 

amikor a Szimbolikusból a jelölhetetlen Valósba kerül bele az üzenet, ezzel rekurzíve 

nyitotta meg a modern gondolkodás felől – mely információtechnológiáival képes már 

egy ilyen esetet kezelni – a vad gondolkodásból a természettudományok képletező, 

formalizáló (Szimbolikus) diskurzusába történő átmenetet. Ez a belátás még 

messzemenőbb következményekkel jár, hiszen ekképpen állt elő annak lehetősége, hogy 

a Valós (mint jelölhetetlen, a bolygók mozgása) és a Szimbolikus (mint a keringési 

egyenletek, tehát annak írásba foglalása) közötti törés, amelynek Freud a pszichoanalízis 

felfedezésében a tudattalan nevet adta az analóg médiumok megjelenésekor, az 

információs technológiák felől már úgy váljék megközelíthetővé, hogy a Szimbolikus 

alapjává a Valós általi zavarás (vagy jammelés) válik, miközben a papírgépezetek, a 

notációk valódi relevanciával ruházódnak fel, és képesek manipulálni e jelölhetetlen 

folyamatokat a jelölők valós áramkörökben keringésével, miután a valós számok már 

információra és energiára egyszerre vonatkoztathatók.  

Lévi-Strausst pedig ugyanezért érte kritika Lacan szemináriumán: „már maga sem 

tudja, hogy mi a természet és mi a kultúra, pontosan azért, mert az ember szembesül a 

választás eldönthetetlenségével: nemcsak a nomenklatúrák, de a formák univerzumában 

is. A nomenklatúra szimbólumairól a formák szimbólumaira váltásban a természet 

                                                             
622 Uo., 356. 
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beszél” (SII 47).623 Bár a hozzászóló értelemszerűen már ott elvétette a perspektívát, hogy 

formákról és nem formalizációkról beszélt, egy hozzá csatlakozó másik 

szemináriumrésztvevő ezt a döntésekkel kapcsolatban tovább fokozza, nevezetesen azzal, 

hogy magukat a szimbólumokat is kontingens szelekciók eredményének tekinti (SII 49), 

nem pedig a Szimbolikus áramkör elemeinek Imaginárius kalkulussá átírt olyan 

tényezőiként, melyek Shannon telegráfjához hasonlóan befolyásolják a lehetőséget és a 

valószínűséget. Vagyis hiányzott az a médiaelméleti háttér, amely egyáltalán 

plauzibilissé teheti a lacani kultúraelméletet. Ugyanis amikor Lacan válaszában az eredet 

problémáját fejtegeti, akkor az nem valamifajta eredetmítoszra vagy a natúrából a 

kultúrába átlépésnek az eseményszerűségére vonatkozik – ez utóbbit a kultúrtechnikákra 

irányuló kutatások amúgy is egyre meggyőzőbben vonják kétségbe a másodrendű 

technológiák önreflexív, szubjektumképző funkcióinak mind komplexebb 

kidolgozásával, vagyis hogy az ember és az állat közötti feltételezett ontológiai 

differencia elsődlegessége helyett inkább az a döntő instancia, hogy például melyikük 

kerítette először körül a másikat –, 624  mint inkább a Valós Szimbolikusmegalapozó 

működésmódjára, melyet ebben a részben a jelöléstől kezdve az átírás problémáján 

keresztül egészen a szubjektum manipulációjáig tárgyaltam. Így legfőbb ideje a 

következő részben reflektálni az imigyen megalapozott Szimbolikus regiszter 

működésmódján keresztül arra, hogy a vad gondolkodásra nyújtott reflektív pozíció, 

vagyis a ’60-as évektől napjainkig uralkodó Neumann-architektúrára épülő időfelfogás 

miként pszichoanalizálódhat működése közben. Ehhez a pszichoanalízis mediális 

feltételeinek megállapítása után arra kérdezek rá, hogyan kezd a lacani elmélet az időbeli 

operativitás „elgondolhatóságának, mérhetőségének és megvalósíthatóságának 

matematikai logikája[ként]”625 viselkedni; időkritikaként. 

 

  

                                                             
623 Derrida egy évtizeddel később ezt a strukturális antropológia egész módszertanára terjesztette ki, amikor 

annak abbéli ambíciójának kudarcba fulladását demonstrálta, hogy egyszerre akkar lenni empirizmus és 

annak kritikája is a barkácsolásában (bricolage): DERRIDA, La structure, le signe et le jeu, 422.  
624 L. pl. Thomas MACHO, Second-Order Animals: Cultural Techniques of Identity and Identification, 

Theory, Culture & Society, 2013/6, 31. 
625 ERNST, Az időkritikusra irányuló kérdés, 71f. 
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Csak és kizárólag a médiatechnikák által válik lehetségessé egy olyan struktúra 

elgondolása, amely véletlenszerű zűrzavarból születik, semmint olyan filozófiailag 

bizonyított ontológiai vagy szubjektív elrendezésekből, melyek csak a genealógia 

metafizikáját hivatottak továbbírni. 

 

- Friedrich Kittler 

 

Míg az előző rész konklúziója az Imaginárius percepció vakfoltjai és a szubjektum 

ágenciáját moduláló Szimbolikus alfanumerikájáról a figyelmet a jouissance-nak a 

Szimbolikus és a Valós közötti határátlépő funkciójára irányította, ebben a részben nem 

a Valós Szimbolikusmegalapozásának, illetve Imaginárius és Szimbolikus interakcióinak 

feltérképezése kell folytatódjon, hanem a Szimbolikus Valósba implementálhatósága 

révén nyert időkritikai potenciál vizsgálata kapja a főszerepet – a bináris black-boxának 

temporális feltörése is szükséges ehhez. Mint megállapítottam, erre kizárólag 1936 után 

nyílhatott lehetőség, amikor is a Valós és Szimbolikus koegzisztenciája numerikusan 

bizonyítást nyert, egyszerre nyitva meg az utat a Neumann-architektonikus 

számítógépnek és a pszichózisszemiotikának. Amikor Turing előállt eretnek teóriájával 

az intelligens gépezetekről, nem mulasztotta el konfigurációjukat úgy felvázolni, hogy 

abban egy öröm–fájdalom-rendszer egy rendezetlen állapotban lévő gépet határozzon 

meg. Az egymást követő időpillanatokban az apparátus különböző diszpozícióját 

határozzák meg az inputok. Ha „pozitív” szignál éri, akkor a gép ellenáll annak, hogy egy 

másik állapotba kerüljön, ha „negatív”, az fellazítja a fixált mechanizmusait és random 

változásnak utalja ki a működését. 626  Ha úgy tűnne, hogy itt a homeosztázis és a 

halálösztön az eddigiekben tárgyalt médiumrezsimjeinek váltása ismétlődne meg újra s 

újra a gépben, az azért lehetséges, mert e gép működése már teljesen stochasztikus 

alapokon múlik, a külső behatásoknak köszönhetően; eleve papírgépként kapcsolhat 

vissza egy turbina állapotához. 

Turing azonban nem ilyesfajta médiatudományi aspektusokkal volt elfoglalva az 

intelligens gépezet hasznosíthatóságát illetően, hanem, alapvetően Kurt Gödel azon nem 

teljességi tételére kívánt reflektálni, amelynek kiterjesztése szerint egyetlen gép sem 

tudná megállapítani egy állítás helyességét vagy helytelenségét anélkül, hogy esetenként 

                                                             
626 TURING, Intelligent Machinery, 474f. 
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a hibás számításokat a felhasználónak ne kellene tolerálnia. 627  Turing teóriája ezért 

nemcsak eretnek (heretical), de heurisztikus elemeket sem mellőzhetett annak érdekében, 

hogy kiküszöbölje az olyan eseteket, amikor a gép képtelen lenne bármilyen válasszal 

szolgálni a problémára. Neumann-nak az automaták általános elméletéről tartott 

előadására az első kommentár, mely Warren McCullochtól származott, jól jelzi a 

problémát a pszichoanalízishez kapcsolhatóan is. A kibernetikai szemléletű neurológia 

úttörő kutatója irigységét fejezte ki, hogy egybevágnák a működési rajzok és a hardver 

által végrehajtott műveletek (semmi váratlan nem jön ki a gépből, mint azt Lacan 

megfogalmazta): „A pszichiátriában felmerülő problémáknál csak azt tudjuk, hogy a gép 

helytelen válaszokat produkál: tudjuk, hogy a gép a saját maga által okozott hiba 

következtében ámokfutóvá vált.”628 Mindez ahhoz a laboratóriumi tudományműveléshez 

tartozik, ahol egy adott prekoncepció igazolásához a felhasznált diszkurzív és nem 

diszkurzív apparátusok közötti interakciók probabilitási faktorok mentén működtetik a 

rendszert, ennélfogva pedig nemcsak teljesen más eredményre lehet jutni, mint az az 

előzetes számításokból megbecsülhetővé válik, de a prekoncepciók alapján kialakított 

elméleti kereten túlra eső hipotézisekre találhatunk igazolást.629  Hogy így az eredeti 

paradigmában csupa rossz válaszon keresztül juthatunk el egy probléma megoldásáig, azt 

a jelenséget már hozzákapcsoltam a pszichózis logikájához és a soha meg nem épült 

MANIAC apparátusához.  

Egy ilyen típusú kísérleti rendszer e rész szempontjából azért lényeges, mert Ernst 

időkritikaként felfogott médiaelmélete nem a kittleri mediális diskurzusanalízisnek 

Shannonhoz kötődő kommunikációs modelljére épít a médiummá válás terén, tehát nem 

a kommunikációs szituáció tényezői (feladó, vevő, csatorna, kód, üzenet és leginkább a 

zaj) szolgálnak feltételként, mint azt az előző rész bevezetőjében már tárgyaltam, hanem 

egy kísérleti keret műveletei avathatnak valamit médiummá annak működése révén. A 

médiumarcheológiai episztemológia faék egyszerűségűnek tűnő, azonban annál 

használhatóbb logikai alapvetése a következő: ha két dolog ugyanúgy működik, akkor 

ugyanaz. Sajnos azonban Ernst Kittlerrel ellentétben a rendszerek inherens 

kontingenciájának potenciálját nem mindig teszi plauzibilissé – oka ennek, hogy nemcsak 

                                                             
627 Uo., 476  
628 NEUMANN, Az automaták általános és logikai elmélete, 209. 
629 Vö. Hans-Jörg Rheinberger Experimentalsysteme fogalmával: Hans-Jörg RHEINBERGER, Experiment – 

Differenz – Schrift: Zur Geschichte epistemischer Dinge, Basilisken-Presse, Marburg – Lahn, 1992, 25. 
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elméletében utasítja el a narratív módokat, hanem szövegeiben is igyekszik kerülni a 

narratíva dominanciáját –, így mindössze annyit állapított meg az A kísérletezés a 

mediális időbeliséggel c. tanulmányában, hogy egészen Édouard Branlyig nem 

rendelkeztünk olyan kohérerrel, amely a rádióhullámokat be tudta volna fogni. E 

felfedezés első ízben manifesztálta technomédiumként azt a rádiót, amelynek működési 

technológiája már az összedörzsölt borostyánok elektromosságának mezejéhez képest 

inherens volt – a rádió saját magát fedezte fel, mielőtt feltalálták volna. 630  Az a 

homályban marad, hogy Branly egyébként nem csak a Sorbonne fizikus professzora volt, 

aki az elektromos közvetítés lehetőségeit vizsgálta, s végül egy olyan konduktorral 

rukkolt elő, amely fémmel (leginkább higannyal) telített üvegcsőből állt, és szigetelőként 

viselkedett, ha egy akkumulátorból és egy mérőműszerből álló áramkörbe integrálták. 

Amennyiben viszont a közelben elektromos szikra keletkezett, akkor már vevőként kezd 

viselkedni az apparátus, mert a rezonancia (külső be)hatásra a töltést megszakítja. Branly 

dolgozott a Salpêtrière-ben is, méghozzá annak a Jean-Marie Charcot-nak a 

munkatársaként, akihez Freud és Breuer elzarándokoltak hisztériatanulmányaik előtt, 

leginkább a hipnózis analízisbeli használhatóságának kérdésével. Mielőtt tehát Branly 

délutánonként a fizikai előadóterem falain keresztül képes lett volna a laboratóriumába 

jeleket küldeni, délelőttönként a zártosztályon elektrosokk-kezelésekkel múlatta idejét, 

megfigyelve a kisüléseket és indukciókat a páciensek testén.631  

 

 

27. ábra: Turing késleltetőcsöve 

 

Turing ehhez a konduktorhoz már hozzáadott egy másik mediális funkciót, nem 

meglepő módon a rögzítést: a cső két végén elhelyezett kvarckristály közötti higany 

szerinte addig tárolhatja a közvetítendő információt, amíg arra igény van. Ennek 

megvalósításához olyan recirkulációs áramkörre volt szüksége, amely újra- s újraolvasta 

                                                             
630 ERNST, Kísérletezés a mediális időbeliséggel, n. p. 
631 Christine BLONDEL, Branly and the Early Stages of Wireless Telegraphy, Musée de arts et métiers, 

1995/12, 6. 
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a tankban képződő szignált. Alapesetben egy jó minőségű erősítővel szokták megoldani 

az ilyen típusú közvetítést, 632  hogy ne csökkenjen a jel intenzitása, azonban Turing 

máshogy képzelte el ennek az áramkörnek a működésmódját. Az erősítő helyett egy 

órajelet iktatott be a rendszerbe, mely a memóriát úgy rendezi el, hogy közben felügyeli, 

mikor kell impulzusnak lennie a csőben a tároláshoz, ezzel pedig fenntartotta a tárolási 

kapacitás regenerációját. A higanyszál egyetlen célja a rövidtávú adafolyam befogása 

volt; a lassú hangterjedés – amely Ernst szerint a médiaelmélet ősjelenetét produkálta 

Arisztotelésznél a médiumba tekintő vizsgálatként – a késleltetőcsőben funkciót kapott, 

mert már nem hallott volt, hanem az, ami mindig is: szonikus a legtisztább formájában. 

Ezt, vagyis az ütemezést vagy ritmust bármifajta sallang nélkül, pedig úgy érte el a 

számítógépben időisítve (zeitigt) egy dinamikus memória, hogy az ultrahangos 

késleltetőcső átmeneti töltések sorozatában tárolta már az információt, valódi 

technomediális időcsatornát hozva létre így.633 Ezzel az idő olyan diszkretizálást vezeti 

be e közvetítésbe, amely a (higany) kontinuus folyásával szemben (is) egymást követő 

stádiumokként teszi modulálhatóvá az apparátus mediális működését: 634  a Maxwel-

egyenletek és az áramkör közötti törést áthidalja, hiszen az idő folyásába (az elektromos 

mezőbe) helyezi a szimbólumokat. 635  Az így kapott digitális gép a differenciális 

analizátorral szemben, ahol minden újabb decimális kalkulus betöltésénél az egész 

hardverarchitektúra átrendezésre került, 636  egyik állapotból a másikba lép át a 

feldolgozás, továbbítás és tárolás során éppen a szegmentált időegységek 

késleltethetősége miatt. Nem véletlen, hogy e csövekben a rádió még közelebb állt a 

Morse-kódhoz, így az először volt digitális, mielőtt analóggá vált volna. 637  Ebben a 

részben ennek az elvnek az alapján fogom vizsgálni a pszichoanalízis időmanipulációs 

technikáit, legyenek azok teoretikusak (mítosz) vagy terapeutikusak (passe). 

A fentebb vázolt recirkulációs áramkör médiumarcheológiai szempontból egy olyan 

jelenség, melyben a legkisebb időegység is kritikus jelentőséggel bír az egész 

médiumesemény szempontjából.638 Olyan inverz (időbeli) kísérletezési beállítódást kíván 

meg, ahol, még egyszer, a mediális diskurzuselemzéssel ellentétben egy médium nem a 

                                                             
632 TURING, Lecture to the London Mathematical Society, 3. 
633 Wolfgang ERNST, Im Medium erklingt die Zeit, Kadmos, Berlin, 2015, 82f. 
634 TURING, Lecture to the London Mathematical Society, 4. 
635 ERNST, Im Medium erklingt die Zeit, 83. 
636 TURING, Lecture to the London Mathematical Society, 1. 
637 ERNST, Kísérletezés a mediális időbeliséggel, n. p. 
638 Vö. UŐ., Az időkritikusra irányuló kérdés, 71. 
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kommunikációs szituáció tényezőinek megfelelésével (pl. hogy kap egy befogadót, 

megjelenik benne a zaj, stb.), illetve azok lejegyzőrendszer-váltásban játszott szerepe 

révén történő megváltoztatása által tehet szert mediális státuszra, hanem egy adott 

kísérleti keretben kell előállíthatóvá válnia, mintegy mérnöki módon. Ernst ehhez 

kapcsolódva különbözteti meg a makro- (kísérleti) és mikrotemporális (kísérlet alatt álló 

tárgy) keretet, mint már azt az előző rész zárlatában említettem, mely utóbbin keresztül 

az előbbiben egy nem kortárs fenomén kortársiassága válik megtapasztalhatóvá.639 Ehhez 

nézzünk egy ernsti példát: a Torontói Iskolában az egyik legfelkapottabb jelenségnek 

számított, hogy a jugoszláv, írástudatlan parasztok a balkáni eposzokat folyamatosan 

tudták recsitálni. Míg valamennyi képviselője a mcluhani mediális kultúratudománynak 

ezt egy erőteljesen ideologikus narratívában ütőkártyaként használta az írásbeliség 

memóriarontó és elritmustalanító természetének bizonyítására, 640  addig Ernst azt is 

észrevételezte, hogy sajátos looping történt e szavalatok közben. Vagyis nem egyszerűen 

mnemotechnikai megfeleltetést tett például az antik rapszódoszok technikájával, vagy 

materialitásokat azonosítva koncentrált a jelentés szemantikai dimenzióján túlmutató 

faktorok feltárására,641 ahogyan, szerencsére, szintén nem bővítette a manapság divatos 

jelenetek túlburjánzó sorát egy Rezitationszenével. Ehelyett felfigyelt arra is, hogy a 

parasztok a monochordhoz hasonló hangszert pengettek, aminek köszönhetően nemcsak 

az eposz sorait, hanem azt az eredeti szituációt is felidézték, melyben az egyáltalán 

bevésődhetett. Vagyis a kéz, a fül, a száj és a hangszer közötti feedback 

frekvenciaprodukciója a kogníció- és memóriastimuláló eseménynek a mikroideje révén 

rekonstruálódik egy eredeti inskripciós szituációhoz képest. Ez azonban nem minden, 

ugyanis a Hegel berlini házában otthonra találó Medienarchäologischer Fundusban 

fellelhető az a még mindig működőképes magnó, amellyel rögzítésre kerültek az eposzok, 

melyeket Ernst a balkáni útján visszajátszott a falu lakóinak, ezzel egy újabb időbeli 

hurkot enaktálva a médiumon keresztül. 

Hasonlóképp, Kittler grandiózus médiumtörténetében a számítógép, azzal, hogy újra 

egyesíti a számot, a betűt és a hangközöket – amely faktorokat az ókori görögség trináris 

                                                             
639 UŐ., Kísérletezés a mediális időbeliséggel, n. p. 
640 L. pl. Marshall MCLUHAN, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of 

Toronto Press, Toronto, 1962, 1.; Walter J. ONG, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, 

Routledge, London, 2013, 58–61.; Eric A. HAVELOCK, The Muse Learns to Write: Reflections on Orality 

and Literacy from Antiquity to the Present, Yale University Press, New Haven (CT), 1986, 11. 
641 L. pl. Hans Ulrich GUMBRECHT, Ritmus és értelem, Prae, 2013/2, 19. 
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ábécéje képes volt egyszerre jelölni, és a sémi nyelvek írásrendszerével ellentétben 

elsősorban nem szabályokat vagy áruk cseréjét rögzítette, hanem az Odüsszeiát emulálta 

(ti. az abc borról, nőkről és bódulatról „énekelt”) – 642  a phüszisz és logosz újbóli 

összekapcsolását végzi el:  

„Ha Arisztotelész műve óta – ellentétben a preszókratikus és a mitológiai 

Görögországgal – a filozófiában és a tudományokban a phüszisz és a logosz egyre 

távolabb került egymástól, akkor a »számítógépek« (ahogyan Heidegger a kibernetikát, 

a logisztikát, az adatfeldolgozást és ezek diszpozitívumait összefoglalóan nevezte) kora, 

a mi korunk jelenti azt a pontot, amikor ez a nyugati gondolkodás számára két és fél 

évezreden keresztül irányadó ellentét elavulttá válik, mivel (így Kittler) az elektronikus 

korszak »chip«-jeiben újra egymásra talált a logosz és a phüszisz: »Másképp nem 

volna beleírható a phüsziszbe a logosz, ahogyan ez elektronlitografikusan napi szinten 

milliószor megtörténik, méghozzá a digitális szilícium lapkák pormentes tisztaszobákban 

történő előállításakor, amelyeknek már a megépítése is dollár- és eurómilliárdokat emészt 

fel.«”643  

Hogy egy médiumról ki lehessen jelenteni, a „kísérleti rendszer ezt már eleve tudta”,644 

az egy olyan megközelítésmódról árulkodik, ahol egy kísérleti keret megismétlése (és 

magának a médiumnak a materializálódása is ehhez tartozik, mint Branly és a rádió 

esetében) válhat az eredeti médiaeseménnyé (tehát a görög abc kódolása a számítógép új 

szenzualitásának megtörténésévé). Ez sem egy tovább-bonyolított deleuze-iánus 

potenciális–aktuális egymásbafordítás, sem pedig valamifajta olyan, Hermann von 

Helmholtztól származó változatlan tapasztalat elmélete, amely jóval a fiziológusként a 

berlini egyetem fizika tanszékét vezető géniusz halála után is tartotta magát – olyannyira, 

hogy még Hans-Georg Gadamer is kénytelen érvelésében rendre kitérni erre a 

koncepcióra, amikor a hermeneutikai történelemfelfogás tapasztalati nyereségét vázolja 

fel.645  

A médiumarcheológiában az ernsti nézőpontot inkább úgy érdemes megközelíteni, 

hogy a médium műveletei által kitermelt inherens időn (Eigenzeit) keresztül közvetítődik 

egy időinvariáns tapasztalat, ami ugyanakkor nem semmíti a makrotemporális keretet: 
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645 Vö. Hans-Georg GADAMER, Igazság és módszer, Osiris, Bp., 2003, 38. 
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„Nincs »történeti« különbség az apparátusnak a mostani és az akkori működése között 

(és nem is lesz, amíg az analóg rádiót végleg és teljesen fel nem váltja a digitális 

jelközvetítés); ehelyett médiumarcheológiai rövidzárlat képződik két történelmileg eltérő 

kor között.”646 Legyen szó a rádióról, az alfanumerikus írásról vagy bármely technológiai 

médiumról, amennyiben a technikai-fiziológiai faktorok változatlanok, akkor 

médiumarcheológiai szempontból bármely műveletismétlés megegyezik az eredeti 

mediális eseménnyel. A különbség a médiumarcheológiában nem történeti, hanem 

szenzuális: az emberi percepció által befogható folyamatok és a gép sajátjai között áll 

fenn, amelyek összeérése pontosan azon az idegi szinten történik (és éppen a gépek 

időkritikai potenciáljának felfedezése, az órajel bevezetése után nyílik erre rálátás),647 

amelyet Schreber vitt színre lejegyzőrendszerével. Így például, bár képzésünk a hallás 

terén (nem utolsósorban a megváltozott mediális környezetnek köszönhetően) eltér az 

ókori görögökétől, mivel fülünk fiziológiája, hallásunk logaritmikusságá nem változott 

azóta, Pythagorasz monochordja a médiumarcheológiai álláspont szerint képes 

időgépként működni. A médiumarcheológiai állítás ebben az esetben mindössze annyi, 

hogy mikrotemporálisan közvetíthetővé válik egy inskripciós forma tapasztalata, az antik 

görögség trináris ábécéjével értelemszerűen aritmetizálhatatlan végtelen szakaszos (8/3-

as) tizedes törtek oszcillációja a frekvenciatartományban, aminek harmóniáját viszont 

már ők is képesek voltak kihallani a hangszerből.648 A médiumarcheológiai arkhé ebben 

az esetben nem egy eredet rekonstrukciója, hanem az a technológiai kezdet a 

mikrotemporális szinten, 649  amikor a frekvenciasávval a lejegyzőrendszer maga 

közvetítődik, akár éppen annak elégtelensége miatt is (pl. a rádió arkhéja kohérer nélkül 

a borostyándarabok elektromágneses mezőjében). Makrotemporálisan pedig a jelenhez 

tartozó kísérleti keret, vagyis a technológiai adottságok miatt nyílhat lehetőség valaminek 

a visszatérésére (pl. a fonautográffal rögzített anyagok visszajátszása csak az elmúlt 

néhány évben vált lehetségessé). Hogy e közvetítés meghaladja az emberi percepciót? 

Természetesen; egyrészt a magasabb frekvenciasávok végzik el, ezzel pedig a 

szükségszerűen együttjáró manipuláció biztosítja a médiumoknak a szubjektum 

produktív átejtését is, ami mindazonáltal az Imagináriusban csapódik le. Másrészt ennek 
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a mediációnak az emberi pecepción túli megvalósulása egyben mindig meghaladja az 

Imagináriuson keresztüli befoghatóságot is, és ugyanúgy a Szimbolikus és Valós közötti 

viszonyokhoz vezet minket, mint a gőzgép örömelve, igaz, itt a Valós 

Szimbolikusmegalapozásának mozzanatai (pl. betű és jelölő, valós számok és 

komputálható számok, stb. mint a Szimbolikus ex-karnációjának esetei) helyett arra a 

technológiai feltételre mutatva, amely az órajel bevezetésének aktusa a gép folyamataiba, 

vagyis a Szimbolikus diszkrét időbeliségének érvényesülése a Valósban. A 

médiumarcheológia ugyanis ott azonosítja digitális és analóg váltakozásait, ahol az 

ténylegesen megtörténik, a két bináris állapot közötti (elektro)fizikálisan analógban, 

abban az intervallumban, amely nem számít(ható); minden digitális gép a 

médiumarcheológiai fizikalitásában végső soron analóg marad temporálisan. 650  Nem 

véletlen, hogy Ernst ezt mesterséges, „artefaktuális” eseménynek nevezi: 651  olyan 

implementációnak, ahol már a keret kialakítása maga visszamodellezés (reverse 

engineering).652 A mediális feltételek kialakítása arra tekintettel kell megtörténjék, hogy 

azok már maguk mediálnak, mint láttuk az első részben Shannon digitális 

kapcsolórendszerénél a telegráf modellezése esetében. Itt válik mindig elsődlegessé a 

médium saját „tapasztalata”: ahogyan például szintetizátoron játszom, az számomra és a 

hallgatóságomnak is lehet analóg, de a szintetizátor számára mindig digitálisként fog 

megtörténni. 

Hogy utóbbi szemszögéből láthassuk az eseményeket, úgy elsősorban olyan 

rekurzióra van szükségünk, amely a gépek sajátja Szimbolikus és Valós között: maga nem 

historizálható, de nagyon is alkalmas médiaesemények előállítására. Ebbe már 

beleütköztünk Turingnál a komputálható számok esetében, amikor véges számú 

műveletek segítségével kiszámíthatókként definiálódtak, de érdemes megvizsgálni azt a 

kiterjesztést, melyet ő maga alkalmazott az Entscheidungsproblemre. A döntésprobléma 

ugyanis a komputálható számok véges számú művelet segítségével való kiszámíthatósága 

mellé egy temporális horizontot is kínál. Mert az adott idő alatt elvégzett műveletek 

segítségével bizonyítható állítások elkülönítésévél (ez maga a döntési probléma egyik 

definíciója) médiumarcheológiai nézőpontból beléphet annak a kérdése, hogy a fikció 

“sense of an ending”-jével ellentétben – ahogy e jelenséget Frank Kermode, abban a 
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korban, amikor a komputáció már képes volt magasabb rendű szimbolikus algebrai 

manipulációk kivitelezésre, olyan szépen körbejárta az irodalmi művek területén – a 

gépnek van-e bármifajta fogalma a végességről. Vagyis egy végtelen looping következik-

e be utóbbinál, így működése végül entrópiába fullad, vagy vezérelhető a kalkuláció egy 

rekurzív algoritmussal, amely önmagát hívja (értelmezési tartományát saját magából 

meríti), annak érdekében, hogy ugyanaz a műveletsor újra s újra lefuttatva (a 

feladatvégzést így önmagára fordítva) ne eredményezze mindig ugyanazt; az ismétlés 

módjai változtathatók. A fikció ergodikus (aperiodikus) idejével szemben, amely 

valamennyi diszkrét időpillanatot bejárva középértéket von (az elbeszélés ideje szituálja 

[újra] a történetét a narrációban), a médiumarcheológiát az a szekvenciális folyamatjelleg 

érdekli, ahol a szimbolikus manipuláció és nem a szimbólumok egyszerű követése 

érvényesül. Más szóval, az időtengely-manipuláció, ami a Szimbolikusban történik, de a 

Valósra bír kihatással, szimbólumokkal véghezvihető, de a fizikai, irreverzibilis, 

kontinuus időben okoz változást; az utóbbi egyidőben szekvenciális folyamatainak 

újrarendezése az előbbiben. Éppen ezért Christian Benne kritikája, melyet Espen Aarseth 

ergodikusirodalom-fogalmán gyakorolt,653  médiumelméleti szempontból is megállja a 

helyét. Ugyanis bár Aarseth nem matematikailag érti a koncepciót, hanem a nem triviális 

ráfordítást igénylő művekre alkalmazza az ergodikus koncepcióját, ezzel elkerülve a 

hipertext ösvényeit, és azokat csak a kibertext egyik alfajaként azonosítva, azt nem ismeri 

fel, hogy a médium, vagyis az irodalom, maga nem képes ergodikus lenni. Michel 

Houellebecq Egy sziget lehetőségétől Paul Auster Travels in the Scriptoriumán keresztül 

Italo Calvino Az egymást keresztező sorsok kastélyáig mindössze olyan ciklikusságot 

találunk, melyet bármely szöveg kétségtelenül képes megvalósítani, de ehhez még nem 

szükséges rekurzív algoritmus, még ha egyébként talán a Tristram Shandy áll a 

legközelebb ennek szimulációjához – 300 évvel annak informatikai megvalósítása előtt. 

Laurence Sterne regényének narrációja ugyanis önmagára fordul a főhős születése után, 

amikor annak a szubjektumnak a történeti vonalán halad tovább az elbeszélői diskurzus, 

aki maga az elbeszélő: az elbeszélés ideje a történetéből kapja idejét a születés után, a 

kettő interakciójával egy új időfolyamatot kitermelve. 

                                                             
653 Vö. Christian BENNE, Tárgyiságjelenetek = Metafilológia 2: Szerző – könyv – jelenetek, szerk. KELEMEN 

Pál et al., Ráció, Bp., 2014, 753–6.  



261 
 
 

 

Azonban kizárólag az ENIAC, az ILLIAC, a JOHNIAC (Neumann tiszteletére) és a 

UNIVAC szolgáltatathattak először mintát egy olyan önregulatív rendszerre, amely 

mindazonáltal nem kizárólag homeosztatikus állapotban leledzett, hanem szimbolikusan 

úgy tudott egyre komplexebb operációk előállításával többszintű folyamatokat 

kitermelni, hogy azok már nem maradtak meg egyértelműen a Szimbolikus mezején, mint 

pl. Bach rákfordítása vagy a Nebel-Leben palindróma.654 Tehát csak a Princetitute-ban 

folytatott kutatásoknak köszönhetően vált először megvalósíthatóvá a fizikai idő 

tényleges befolyásolása a szimbólumok révén. Az ember által egyszerre befoghatatlan, 

egyidőben szekvenciális folyamatok szinkronizációja alfanumerikusan azóta mindig 

megvalósulhat, a műveletek visszatérésének ütemezése pedig irányítható.655 Ahogyan de 

Man sikerrel választotta le a referencia szükségszerű együttjárását a fikcióról, amikor 

kijelentette, nem igazolható olyan lehetséges nézőpont, ahonnan rálátnánk arra, hogy a 

nyelv szabályai a valóságét követnék,656 úgy a szimbolikus műveletek a fikciós státusztól 

(mint láttuk azt Mallarmé kockadobásánál a 26 betű entrópia által meg nem 

érintettségével) csak az órajelimplementáció után különültek el teljesen. Ahogy a 

játékelmélet szcenárióit, úgy az időtengely manipulációját sem szabad kiutalni a 

fikciónak, mert az e felől történő realizációja a műveleteknek az irodalmárokra bármikor 

végzetes kimenetellel bírhat, mint azt A keselyű három napja jól példázza – vagy 

Kittlerrel: már az antikvitásban is vérfertőzésbe kellett torkollnia a ciklikus 

időfelfogásnak.657 Attól, hogy valamely műveletet a szimbólumok mezején végzünk el, 

Neumann óta nem jár szükségszerűen a fikcionalizálódásával, hanem egyáltalában 

bármely cselekvés sikeres végrehajtásának feltétele lehet az alfanumerikus 

megelőzöttség. Vagyis a csak a Szimbolikusban végezhető operációk mindazonáltal 

létező folyamatokra vannak kihatással: a szimbólumok maradhatnak lyukkártyákon, de 

elvitathatatlan a működésük a papíron túl, amikor beletöltik őket az apparátusba, ezzel 

pedig (közvetetten) a szubjektum diszpozícóját is modulálják – mint láttuk azt az előző 

rész S betűjének működésében. Nagyon egyszerűen fogalmazva, a médiumarcheológiai 

állítás úgy jelentkezik itt, hogy lehetséges valamit végrehajtani szimbolikusan, amit a 

valóságban nem. Erre voltak példák a tudattalanműködést, illetve a tudattalan 
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szintaktikáját megragadni és demonstrálni hivatott freudi és lacani modellek az előző 

részben. Már ezeknél is megjelent egy lényeges médiumarcheológiai tényező, amelyet 

csak érintettem ott az après-coup szerkezet kapcsán: ez az időfolyam diszkretizálása, a 

szekvenciális eseménysorozat újrarendezhetősége, akár az 1-2-3 modellen belüli elemek 

felbukkanására, akár magára a modell átírására gondolunk. 

Miért jelentős a Szimbolikus e saját temporalitása, illetve ennek nem fikciós 

természete a lacani elmélet szempontjából? Ahogyan azt az előző részben bemutattam és 

megokoltam, Lacan végrehajtott egy erőteljes kanonizációs gesztust Freud életművén, 

amikor három periódusra osztotta azt, az Entwurfot, az Álomfejtést és a Túl az örömelvent 

nevezve a pszichoszemiotika gyújtópontjainak. Ebben a részben szintén három szöveg 

kerül kulcspozícióba: a Totem és tabu, a Mózes és a Die endliche und die unendliche 

Analyse. Lacan feltételezése ugyanis, hogy a kései Freudot – nagyjából Az Ősvalami és 

az én utánra datálva ezt a korszakot – leginkább az analízis időbelisége, illetve az abban 

megjelenő temporális struktúrák és műveletek foglalkoztatták. Bár, mint azt látni fogjuk 

a negyedik alrészben, Freudnak a Ferenczivel való kooperációja is alátámasztja e lacani 

feltételezést, Mary Ann Doane kiváló – mind a dekonstrukcióra, mind pedig a német 

médiaelméletre tekintettel viseltető – Freud-tanulmányában teljesen jogosan hozakodik 

elő azzal a feszültséggel, hogy míg a pszichoanalízisben kétségtelenül fontos szerepet 

játszanak az időbeli tényezők, erre pedig a teoretikus recepció jó érzékkel tapintott rá, 

maga Freud sosem elsősorban időbeli folyamatokra kérdezett az írásaiban, hanem egy-

egy porbléma tárgyalása közben mindig csak beléjük botlott.658 Annál is inkább érvényes 

egy ilyen széttartás a freudi szövegek elsődleges kérdései és értelmezéseiknek (a doane-i 

megjegyzés igazságától nem kevésbé pertinens) szempontjai között, mert míg a 

pszichoanalízis ignorálta az idő filozófiai diskurzusát, addig a temporalitásra kérdező 

olvasatok túlnyomó része mégiscsak a filozófiától kölcsönzött időalakzatokkal igyekezett 

megvilágítani a freudi és a lacani szövegeket. Igaz, Freudnál egyáltalán nem találkozik 

az olvasó arra irányuló kísérletekkel, hogy a pszichoanalízis időfelfogását rokonítsa 

valamely bölcseleti hagyományéval, 659  Lacannál elvétve találunk ilyen gesztusokat 

                                                             
658 Mary Ann DOANE, The Emergence of Cinematic Time: Modernity, Contingency, and the Archive, 

Harvard UP, Cambridge (MA), 2002, 36. 
659 Persze Freud a filozófiai párhuzamkeresést a legritkább esetben hajtja végre, jellemzőbb attitűdjére, 

hogy „nem érdekel bennünket az a kérdés, hogy az örömelv felállításával mennyiben közeledtünk vagy 

csatlakozunk egy bizonyos történelmileg megállapodott bölcseleti rendszerhez” (FREUD, A halálösztön és 

az életösztönök, 9.). Üdítő kivételként, mint azt ebben a részben látjuk, Érosz és Thanatosz újraértett figurái 

jelentkeznek majd ’37-ben. 
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ugyan, de soha nem affirmatíve: például Bergsonnak a tartam rekonstrukciójára 

vonatkozó fejtegetései nem fedik le az emlékezéshez kötődő tényezők (ősjelenet, 

emlékek újrarendezése, ismétlés, stb.) időbeliségét, mert Freud emlékezéselmélete éppen 

az üres helyekre, a kimaradt eseményekre épít, ahogyan valamifajta biológiai memória 

sajátlagosságára sem lehetséges hagyatkozni (az erőteljes lamarckiánus hatás ellenére 

sem) azok vizsgálata közben (É 256). Bár Freud, mint tárgyalom ebben a részben, ez 

utóbbi iránt élénk érdeklődést mutatott, nem lehet egyértelműen valamifajta hipotetikus 

faji emlékezettel azonosítani időfogalmának alapját, hanem szükséges megvizsgálni 

annak okát, miért építi be a húszas évektől fokozatosan argumentációjába a kollektív 

emlékezet lehetőségét. A pszichoanalízis tehát vonakodott kiutalni időfogalmát a 

filozófiának, Freud, Ferenczi és Lacan életművéből pedig nehéz ennek miértjére konkrét 

választ hozni. Bár végigkövetem Freud és Ferenczi Jean-Baptiste Lamarck mentén 

kialakított metapszichológiai munkáját ebben a részben, és bemutatom a motivációjukat, 

ez nem szolgál magyarázattal arra, miért nem hajlandók a filozófiai hagyomány valamely 

időfogalmához is odafordulni. Hasonlóképp, Lacannak a fizikai kauzalitásról és a logikai 

időről szóló, a szemináriumait megelőző szövegei inkább építenek valamifajta 

természettudományos olvasottságra, a kései, topológiát és időt összekötő munkássága a 

hetvenes években, amit a következő részben tárgyalok részletesen, viszont kizárólag a 

saját diskurzusán belül pozicionálható. Feltételezem, és ebben a részben e mellett fogok 

érvelni, hogy a pszichoanalízis általam vizsgált elméleteiben a filozófiai időalakzatok 

negligálásának a magyarázata, hogy míg azok a tudatoshoz tartoznak, a pszichoanalízis a 

tudattalan autonóm időbeliségének vizsgálatára törekszik. 

Itt értekezésem elemzési kerete ismét megmutatja előnyét: a médiumarcheológia 

időkritikai praxisa, úgy mint a médiumok saját, az ember által szenzuálisan 

felfoghatatlan, filozófiailag nehezen konceptualizálható, matematikailag azonban annál 

könnyebben formalizálható, illetve modellezhető temporális konstellációinak kutatása – 

amivel mindenfajta (kultúr-, média-, stb.)történelmek felvázolásának és bármifajta 

tapasztalat elgondolhatóságának eredőjeként tünteti fel a természetes körülmények között 

a szenzuális spektrum számára hozzáférhetetlen mediális megelőzöttséget – legalábbis a 

legszélesebbre tárja a kaput egy olyan megközelítésmód előtt, amelyik a 

pszichoanalízisnek az időfogalmához a tudattalan autonomitása és automatizmusa felől 

kíván hozzáférni. A probléma ugyanakkor a médiumarcheológiai perspektívánál is 
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ugyanaz marad: rendkívül nehézkes a médiumok inherens időbeli folyamataira építő 

elmélet filozófiai komplementerét megadni. Az vitathatatlan, hogy Heidegger a kurrens 

médiaelméletnek ebben a kérdésben is az egyik jelentős referenciapontja, a nehézség 

inkább ott adódik, hogy nincs konszenzus abban, hogyan. Kittler szerint Heidegger 

vitathatatlanul elébement a modern tudománynak abban az értelemben, hogy az 

inautentikus idő helyett a jelenvalólét kitüntetett történetiségét (mint belevetett kivetülést 

és halál-felé-irányultságot, önmagát előzést) rehabilitálta. Mivel ezzel a nem kalkulálható 

anticipációjára képtelen tudományos eljárásmódnak is kritikáját adta, azt kényszeres 

jelenidejűségé miatt bármifajta gondolkodói tevékenységtől elzárva, Turing már nem 

tartozhatott az ő valóságához. Ezt a megállapítást a kultúratudomány kultúrtörténetéről 

tartott előadássorozatban azonban a kittleri életmű önreflexív gesztusának tartom inkább, 

tekintettel a nem sokkal utána következett görög fordulatára – amennyiben elfogadjuk ezt 

a vulgáris kronologizálását az oeuvre-nek, és figyelmen kívül hagyjuk, hogy már a ’80-

as évek líraelméleti fejtegéseiben megtalálhatók a Musik und Mathematik első két 

kötetének témái, így az egész (most már posztumusz) vállalkozás inkább összegzésként, 

semmint új projektként fogható fel660 –, vagyis Kittler számára Heidegger a görögség 

eredeti és eredendő médiumaiban illetékes; egy olyan médiumontológia letéteményese, 

amelyből a mediális kultúratudomány még akkor is profitál, amikor a turingi 

alfanumerika átvette az uralmat.661 Ernst hozzáállása ennek szöges ellentéte: feltételezi, 

hogy Heideggernek a Lét és időben megtestesülő vállalkozása nagyon is időkritikus akart 

lenni, de a technikai lét és a lét időviszonyának integrálása (egy automatán keresztül a 

világba) elmulasztódott nála. 662  Ha még a modern médiaelmélettel kevésbé 

rokonszenvezők is aláírnák Ernst azon megfigyelésének tarthatóságát, hogy Heidegger 

nagyon is tisztában volt nemcsak az antik görögség technéjével, hanem kora (háborús) 

technológiájának is a jelenvalólét temporalitásának explikációjához felhasználható 

ontológiai faktoraival, amiről például a Bevezetés a metafizikába663 vagy a Beiträge zur 

                                                             
660  L. ehhez S. R., Birdlandtől Ladylandig – és vissza: A lírai hang archeológiája Friedrich Kittler 

életművében = Líraelmélet, szerk. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán – LÉNÁRT Tamás (megjelenés előtt). 
661 Vö. KITTLER, Eine Kulturgeschichte der Kulturwissenschaft, 221–5.  
662 ERNST, Az időkritikusra irányuló kérdés, 73. 
663  Vö. pl. az Egyesült Államok és Oroszország szembenállása kapcsán technológia és tudomány 

viszonyában: Martin HEIDEGGER, Einführung in die Metaphysik, Klostermann, Frakfurt/M, 1983, 40–2, 

illetve 49–53. 
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Philosophie 664  legváratlanabb helyein tesz tanúbizonyságot, Ernst kijelentésének 

második fele már annál kevésbé bizonyul meggyőzőnek így kifejtetlenül.  

Médiumarcheológiai szempontból, és ennyiben összeérve a pszichoanalízissel, 

alkalmazhatatlan még Heidegger rendkívül szofisztikált időfogalma is: egyrészt mert a 

jelenvalólétet kitüntetettként kezeli, felőle határozza meg az időt,665 másrészt pedig az 

időt történetiséggé kiterjesztve képes csak az inautentikus idő destrukciójára. Ez 

utóbbiban kellő heterogenitás rejlik ugyanakkor ahhoz, hogy mind a médiumarcheológia, 

mind pedig a pszichoanalízis időkoncepciójának filozófiai alapjaként szolgáljon, hiszen 

éppen az örök jelenidejűséggel szemben mutatja fel múlt és jövő fakticitást létrehozó 

interakcióját olyan eseményjelleggel felruházott dinamikával, mint a jövőből múlás, az 

anticipáció vagy a múlt formatív hatása. Azonban az ugyanabban az időben többszörösen 

szekvenciális folyamatokra nem terjed ki ez az időkoncepció; az a szimbólumok és nem 

a hagyomány területe – ahogyan ez utóbbi működését később Gadamer a heideggeri 

történetiségre alapozta. 666  Vagyis az írás programozó-kódoló művelete nemcsak 

ismételhetőséget tesz lehetővé, és ismétést kivitelez, hanem a művelet idejét is képes 

kódolni, amely a létrehozott időhöz szükséges idő, legyen az akár magáé a közvetítésé is, 

amely nem mint egyszerű visszatérő ismétlés bukkan fel a jelenben, hanem ugyanazon 

időhorizontban többszörös, rövidtávú időfolyamatot rögzítő integrálásként a 

produktumban.667  

A filozófiai megalapozás helyett a médiumarcheológia ezért fordult az 

informatikához, elsősorban Wienernek (az e részben Lacan logikai idejéhez kapcsolt) 

extrapolációs elméletéhez, amely az időbeli kiterjesztések (pl. egy szimuláció lefuttatása, 

a jövő kalkulációjára irányuló transzponációja a statisztikai adatoknak) műveleti idejére 

is reflektál, ami a szimbólumok interrelációján kívüli, eredendően nem szimbolizált, de 

szimbolizálható egy rekurzív algoritmussal, miközben a szimbólumok segítségével 

végzett számítások nagyon is integrálhatók a valóságba (pl. a radar és a rakétalöveg 

esetében, amely a wieneri elmélet fogantatásának közegét jelentette a II. világháborúban). 

A jelenből történő kiterjesztése a szimbólumok időtlenségének a múltba vagy a jövőbe a 

                                                             
664 Vö. pl. a döntés kapcsán a kultúrának és a világnézetnek (az 1920-as Phänomenologie der Anschauung 

und des Ausdruckshoz képest jócskán újraértett fogalmiságában) már a technológia nyersanyagaként 

történő szolgálatát: UŐ., Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis), Klostermann, Frankfurt/M, 1989, 98f. 
665 E kitüntettség miatt is mondhatja Kittler, hogy Heideggertől kezdve a tudattalan nem játszik szerepet: 

KITTLER, Eine Kulturgeschichte der Kulturwissenschaft, 230. 
666 ERNST, Signale aus der Vergangenheit, 53. 
667 Uo., 49. 
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jelenben új processzusokat eredményez, vagyis további időfolyamatok jönnek létre (pl. a 

feedback révén), ezzel egy multiszekvenciális és horizontálisan diszkretizált 

jelenidejűséget alkotva. Ehhez csak a kibernetikai modell szolgáltathat időalakzatot.668 

Amikor Ernst először használta a zeitreal kifejezést, akkor Piasnak a médiaelméletben 

nagy karriert befutott megkülönböztetésétől indít, amely a számítógépes játékokat a 

következőképpen vázolja fel: a kalandjátékok „döntéskritikusak”, a stratégiajátékok 

„konfigurációkritikusak”, az akciójátékok pedig „időkritikusak”, amennyiben ritmusuk 

az időbeliség feltételének egymást követő formáiból konstituálódik. Ezt Ernst a 

Neumann-nak már tárgyalt játékelméletével világítja meg, amelynél, mint ezt én is döntő 

jelentőségűként mutattam be, az ellenfél bizonyos fokig determináltan véletlenszerű 

lépései vonják magukra a fókuszt.669 A lineáris predikcióval szemben, melyet Wiener 

LPC-ként (linear prediction code) az ellenséges vadászpilóták egy adott időpillanatban 

feltételezett pozíciójának meghatározására használt fel, áll a valóság vétója, az 

információval szemben a Valós entrópiája. Azonban az LPC linearitása nem valamifajta 

kronologikus előrehaladás, hanem éppen egy x tengely befolyásolása, manipulálása, 

görbítése, hiszen applikált formájában – tehát operatíve – éppen feltételez egy olyan 

feedback hurkot, amely a légelhárító ütegek technoreakcióját, illetve a kilőtt rakéta 

gyorsulását is számításba kell venni, ezáltal arra a köztes időpillanatra építve, amely a 

késleltetőcsőnél materializálódott először; a szimbólumok pulzálásával. Ez a valódi 

időadás, amely nem más, mint a Szimbolikus implementációja a Valósba, ezúttal, 

ellentétben a porte logique-kal, nem hardver/szoftver szintváltásban, hanem a 

temporealitás előállítójaként. A világban-létet ekkor írja felül a médiaelméletben az 

időben-lét, ami nem előzetes megértést, hanem implementációs technikákat feltételez. A 

szimbólumok interakciójának időbeli mikrodramaturgiája (az idő, amely alatt 

lefuttathatók) és az általuk, a processzusuk által kitermelt idő eltérnek egymástól, mégis 

összefonódnak, mióta a valós számokba oltott Valós lehetővé tette a Szimbolikus ex-

karnációját. Mert amennyiben az üzenet matematikai fogalma szerint az információ 

kiszámítható, úgy a Valós egy komputációs (szimbolikus) mezőben is előállítható: a bit 

mint legkisebb megkülönböztetés időbeliséggel is rendelkezik, a binaritás ritmust 

feltételez. Márpedig amennyiben ez így van, akkor a lacani életműben a Valósnak a 

                                                             
668 Vö., Uo., 195. 
669 UŐ., Kleinste Momente des Realen, oder: lim. ∆t  0, kézirat. 
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meghatározatlanságból fakadó homályossága legkönnyebben akkor oszlatható el, ha azt 

tisztán technológiai alapon közelítjük meg a pszichológiai fantazmák helyett. Az 

időkritikus diszpozíciót alkalmazva: „»az információ a materiális mennyiségek ontikus 

kontinuitásában nem foglal helyet [pl. a számítógép merevlemezén igen – S. R.], hanem 

ezt [a kontinuumot] artikulálja mindenekelőtt.«”670 A digitális közbeavatkozás (tehát az 

1 vagy a 0 állapot beállta) csakúgy, mint az elektromágneses mező tárgyalt működése, az 

idő visszahúzódását/elrejtettségét eredményezi, hiszen az ilyen körülmények között 

előállíthatatlan átmenetet eredményez (a Valóst, annak analóg kapcsolási állapotát a 0 és 

1 között). E produktum integrált része marad az áramkörnek, méghozzá időbeliként és 

időadóként, mégsem kódolható: ez már nem ontológiai vagy performatív esemény, 

hanem operacionális, processzurális lévén műveleti(leg) időben inzisztál. A bináris 

artikulálódás ezért – Tholennel szólva – a relékapcsolás artikulációi (Valós és 

Szimbolikus koegzisztenciája után): a kapcsolási algebra kapcsolása mindig egy 

harmadik pillanat (tehát a digitálisban értelmezhetetlen) – ez a mediális idő a csatornában, 

a meghatározottság-meghatározatlanság (bináris oppozíciónak tűnő, de binárison kívüli 

[nincs meghatározhatatlanság vagy váratlanság a gépben, mert 1-gyel és 0-val minden 

meghatározható, l. az even-odd lacani modelljét]) mikrofizikája.671  

A zeitreal vagy temporealitás tehát nem más, mint annak a véget nem érő, rekurzív 

implementációs tevékenység operacionalitása, amely azon alapul, hogy a legkisebb 

elgondolható erős megkülönböztetés 0 és 1 között áll fenn, szemben a fuzzy logic 0-tól 1-

ig állításával. Bár a végtelen kontinuum elérhetetlen marad a digitálisban, a bitek vég 

nélküli interpolációjával képes dolgozni a digitális gép, ezért a door-logic-féle 

implementációk, melyek a Szimbolikushoz tartozó áramkör test(t)öltését hajtják végre 

jelölőkből bitekbe (így [temporális és elektromos] töltésekbe), a konstans átvitel 

megszakításával járnak, valahányszor a 0-ról történik ugrás az 1-re. 672  A digitális 

legkisebb és legkritikusabb időegysége ezért paradox módon a digitálison kívülre esik: a 

kapcsolási idő, a tholeni harmadik pillanat, amely a cirkulációt fenntartja, amely a 

Szimbolikus áramkörét megszakítva fenntartja – a médiatechnológiává vált játékelmélet. 

Ez a pszichoanalízisben, mint ebben a részben látjuk, pontosan a Valósnak a 

                                                             
670 Georg Christoph THOLEN, Die Zäsur der Medien = Medientheorie und die digitalen Medien, szerk. 

Winfried NÖTH – Karin WENZ, Kassel UP, Kassel, 1998, 83.  
671 Uo., 84. 
672 ERNST, Kleinste Momente des Realen. Ezt láttuk Lacan ajtós példájában a nyitódó-csukódó mozgás 

analógjának digitalizációjában. 
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Szimbolikusba (e részben az idő figyelembevételével) visszakapcsolásként 

pozicionálható betörésével lesz megfeleltethető, illetve azzal hogy a szubjektum bármely 

cselekvését éppen az üresjárat határozza meg. Az időablakként a kalkulációba mégiscsak 

bevezetett idő arról tanúskodik, hogy a Valós nélkülözhetetlen a kalkulációban még akkor 

is, ha annak logikájába sosem integrálható. Ez a temporealitás ténylegesen 

operacionálisan, amelyet – állításom szerint legalábbis – Lacan technológiai arkhéként 

tett meg, valahányszor a pszichoanalízis időbeli viszonyait és témáit tárgyalta. Márpedig 

a Neumann-architektúrától kezdve – ahogyan ebben összecseng Kittler és Ernst – az 

egyre gyorsabb kapcsolási idők sorozata alkothat bármifajta médiumtörténet, ehhez 

viszont annak a technologikának a mediális manifesztációjára volt szükség, amely az 

átmeneti állapotokat éppen az idő diszkretizálása miatt tudta beiktatni, hogy azokban 

bizonyos ideig rögzítésre kerüljön információ, és ezzel ütemezze az átvitelt, a 

feldolgozást és a tárolást: pulzálás az 1 és 0 között a késleltetőcsőben, ez az új mediális 

időtapasztalat, melynek alakzatai kidolgozásra szorulnak és azonosíthatók a 

pszichoanalízisben. Mert ahogy nem lehet gépekről beszélni hardverimplementációk 

nélkül, úgy tudattalanról sem csak diszkurzív szinten: Szimbolikus és Valós interakciója 

már mindig túlmutat bármifajta nyelvi dinamikán, és olyan kérdéseket vet fel, amelyektől 

a hagyományos Lacan-recepció elzárta magát. 

Az így értett jelen merőben különbözik a jelenvalólét lehetőség-lététől: nem a létből, 

hanem ha szimbolikusan is, de a világból fakadó randomitás aktív cirkulációja, ennyiben 

pedig bizonyosan inautentikus heideggeri szempontból. Ernst kritikája pedig talán pont 

arra vonatkozna, hogy ennek nem kívánt ontológiai alapot szolgáltatni a Lét és idő, nem 

e poszthumán horizontot tette meg a jelenvalólét eredendő időbeliségének alapjaként, 

integrálva a technikai létet és a lét idejébe. A médiumarcheológia időkritikája tehát arra 

a horizontra irányul, ahol a plurális, de egyidejű, illetve szimultán, de szinrkonban nem 

lévő folyamatok által kitermelt és azokat kitermelő idő valós időben elemezhető, vagy 

legalábbis a komputációban az időablak is kalkulhátóvá válik a kontrollálás mint 

felülvizsgálás műveletével, ugyanakkor a jelen teleológiája is felfüggesztődik a 

stochasztikusságra és a három alapvető idősík (múlt-jelen-jövő) interrelációjából fakadó 

változó állapotokra vonatkoztatással. 

Hogy mégse maradjon mindenfajta filozófiai reflexió nélkül ez a koncepció, két 

gondolkodót javasolnék, akik meglátásom szerint relevánsak lehetnek és kapaszkodót 
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nyújthatnak, egyszersmind hozzákapcsolva az ismertetett perspektívát a lacani 

elmélethez: Foucault-t és Stieglert. Előbbi genealógiája segítségünkre lehet Lacan 

inmixing koncepciójának jobb megértésében, ugyanakkor valamifajta filozófiai 

megfogalmazásaként is bizonyulhat a kibernetikai rekurzió által előidézett nem 

teleologikus jelenhorizont multidimenzionalitásának. Foucault-nál a vizsgálat tárgya és a 

vizsgálati keret sajátos kölcsönhatásba lépnek, hiszen egyrészt – mivel módszerként a 

diskurzusanalízist a ’70-es években is megőrizte – a szimultán vett metszet 

történetiesítése úgy valósul meg, hogy „megadja a tudásnak azt a lehetőséget, hogy már 

megismerő működése közben alkossa meg a saját genealógiáját.”673 Másrészt viszont 

éppen a megismerésre szánt dolog saját genealógiája számolja fel az értelmezési keret 

időbeli teleológiáját azzal, hogy a tárgy saját, egyértelmű eredetét függeszti fel. A vizsgált 

dolog eredetét Foucault azért tekinti dinamikusnak, folytonosan deferáltnak, mert az nem 

egyszerűen áthelyeződik, hanem szüntelen mozgásban kell leledznie ahhoz, hogy 

természetes alakulása felszínre bukjon, ami kihat magára a genealogikus szemléletnek a 

pozíciójára is. Ez a vállalkozás szemben áll a filozófia egyiptianizmusával,674 vagyis 

hogy az értelmezők mintegy a saját korukhoz és szájízűkhöz szelíditik a fogalmakat, mert 

nem tűrik, ha azok ellentmondanak nekik: a bebalzsamozás ugyanakkor megakasztja az 

alakulást, rögzíti a fogalmat a jelenbe.675 Foucault ezért is mondhatja, hogy a genealógia 

nem újraélesztő, hanem gyógyító tudomány. 676  A testhez mint idioszinkretikus 

inskripciók hordozójához fordulása e téren nem csak azzal a hozadékkal jár számára, 

hogy a szingulárist teszi történeti tapasztalattá anélkül, hogy azt szükségszerűen 

szembeállítaná a kollektívvel, vagy előfeltételül venné azt, hogy az individuálisnak 

valami közösségire kell vonatkoznia, tehát mindössze egy megfordítást kivitelezne, 

amelynél az egyén testtörténete megelőzné egy faj alakulásáét. Hanem egyáltalában 

elkerüli azt, hogy az ént valamifajta szintetizáltságként, tapasztalatok összességeként (pl. 

a negatív pozitívba fordításával, hogy a rossz tapasztalatok megedzik, formálják az ént), 

formatív faktorok egységet eredményező történeteként tételezze, ennyiben pedig nagyon 

is összecseng Lacannal. Azzal, hogy nem békíti össze a testet ért hatásokat, azt a folytonos 

                                                             
673 Michel FOUCAULT, Nietzsche, a genealógia és a történelem = UŐ., A fantasztikus könyvtár, Pallas-

Attraktor, Bp., 1998, 86. 
674 Uo., 85.  
675 Friedrich NIETZSCHE, Bálványok alkonya = UŐ., Bálványok alkonya/Nietzsche kontra Wagner, Holnap, 

Bp., 2004, 25. Ennyiben különös pikantériája van Gumbrecht 1926-jában a Múmiák szócikknek. 
676 FOUCAULT, Nietzsche, a genealógia és a történelem, 86. 
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bomlást (balzsam hiányában) és szétfeszítő pluralitást, melyek feltöredezik az ént, arra is 

felhasználja, hogy a szingularitást vetítse egyáltalában a történelemre, ekképpen nem 

egyszerű szubverziókat végrehajtva, hanem egyáltalában a szubverziót hátrahagyva, 

hiszen a csaták sorozatában nincs különbség a győztes nyeresége és a vesztes pátosza 

között. 677  Vagyis Foucault leszámol azzal, hogy egy változatlan keretben változó 

események kapjanak szinguláris helyi értéket, miközben történelmük megalkotása 

mindig ugyanazokat a mintákat követi. Implicit utalás történik ezzel nála a boldogtalan 

tudat logikájára:  

„[H]arc folyik olyan ellenség ellen, akivel szemben a győzelem inkább alulmaradás, s 

egy siker elérése inkkább annyi, mint elvesztése ellentétében. [… K]özvetlenül tehát az 

ellentétnek, nevezetesen önmagának mint az egyediségnek a tudata. A változatlan, amely 

a tudatba lép, épp ezzel egyúttal az egyediség által érintett és csak vele jelenvaló; ahelyett, 

hogy az egyediség megsemmisült volna a változatlannak tudatában, mindig csak létrejön 

benne. Ebben a mozgásban azonban a tudat épp az egyediségnek ezt a fellépését 

tapasztalja a változatlanban és a változatlanét az egyediségben. Meglátja az egyediséget 

általában a változatlan lényegben, s egyúttal az ő egyediségét is benne. [… A] változatlan 

mint egyediség jelenik meg a tudat előtt.”678  

Ezzel szemben Foucaultnak a saját maga által a patológiával rokonított genealógiája 

azért épít a testre, és vizsgálja annak idioszinkretikus nyomait, mert az nem egy 

szintetizált identitás: a test nem vív csatákat, azt csak fajok, népek, nemzetek teszik, 

amelyekkel szembeállítva, alájuk besorolva fel is függesztődik a test inskripcióinak 

formatív hatása, az egyediség tapasztalata pedig innentől a változatlan szerepekből 

adódhat kizárólag. Foucault genealógiája a balzsamot nélkülöző bomlás 

megállíthatatlansága és ellentétekbe rendelhetetlensége miatt olyan történetalkotói 

keretet nyújt azonban, amely nemcsak tárgyát engedi formálódni, hanem saját magát is. 

Ez a pszichoanalízis időfolyamatai miatt azért lényeges és lehetséges kapcsolódási pont, 

mert a genealógia önmagára kiterjedő újrarendező átalakulása vizsgálatának kivitelezése 

közben éppen az a művelet, amelyet a páciens az ősjelenet elbeszélés általi 

megalkotásában végrehajt. Az analízis számára a teljes beszéd nem a mondottban érhető 

tetten, hanem abban, amit tesz, nem a valóban megtörtént érdekli, hanem ahogyan azzal 

                                                             
677 Uo., 89f. 
678 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, A szellem fenomenológiája, Akadémiai Kiadó, Bp., 1979, 114. 
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bánik a szubjektum, ezzel pedig önmagáról, a benne lévő törésről, mely a tudattalan nevet 

kapta, árul el legtöbbet (É 256) – mint azt már az előszóban megállapítottam. Ugyanis 

míg a historiográfia egy genealógiát vázol fel, az objektivitás érdekében 

megkülönböztetéseket téve, ezzel hierarchikusan felosztva vizsgálódásának terét egy 

saját részre (jelen) és a másik szférájára (vizsgálandó múlt),679 addig az analízis a múltat 

a jelenben ismeri fel, a cserékre, helyettesítésekre, ismétlésekre koncentrálva: a múlt saját 

jelenbeli elbeszélhetőségén keresztül hat. Mint ahogy az előző részben a parole plein és 

a parole vide különbsége kapcsán már szót ejtettem, a törlés is formatív a jelenben, sőt a 

törölt leginkább ekkor jelenik meg (É 252): akár úgy, hogy egy régebbi aktus 

elbeszélhetetlen üres helyét képezi a történetnek, akár műveletileg visszatér a történet 

elbeszélésében (egy múltbéli elfojtás a jelenben cenzúraként). 

Ennél a pontnál kapcsolható Stiegler az eddigiekhez:  

„Egy esemény elbeszélése megdolgozza magát az eseményt is egy olyan retroaktivitáson 

[rétroaction, a feedback elnevezése a franciában – S. R.] keresztül, amely nem történeti, 

és mindössze úgy termeli ki az eseményt, hogy elbeszéli azt, létrehozza az eseményt az 

információrögzítéssel [saisie, információelméleti terminus – S. R.], ami azt is jelenti, 

hogy ez a retroaktivitás mindig egy bizonyos csúszás után történik meg, és hogy az 

elbeszélten eltolt narratíva szétszóródása a rövidzárlata a történelemnek mint 

tudománynak és mint temporalitásnak.”680  

Bár Stiegler magnum opusában ez az önreflexív temporalitás a médiumok uralta 

nyilvánosságban élő ember valamennyi megnyilatkozásának jellemzőjévé válik, 

konkretizálni lehet a lacani elmélet időpraxisára is, mint azt látni fogjuk ebben a részben. 

A tudattalan nem történeti, de az időben megnyilatkozik (akár olyan primitíven is, hogy 

a páciens megakad [üres idő], de úgy is, hogy elbeszélésében egy új idősíkot termel ki, 

amely szintén időbe telik), így a közvetített üzenetnek az idejét és a közvetítés által 

létrehozott időt egyaránt figyelembe kell vennie az analitikusnak. Ez a legkomplexebb 

időstruktúrákat idézi elő, amelyeknél a hallgatás ugyanúgy produktív temporális 

szempontból, mint egy meg nem történt esemény megalkotása. Az idő olyan 

manipulációját feltételezi e praxis, amely különféle folyamatokat szintetizál, kiterjeszt, 

megsokszoroz vagy akár megfordít, de e műveletek is időbe telnek. Lacan arra hívja fel 

                                                             
679 Michel DE CERTEAU, Psychoanalysis and Its History = UŐ., Heterologies: Discourse on the Other, 

University of Minnesota Press, Minneapolis (MN), 2000, 4. 
680 Bernard STIEGLER, Technics and Time, vol. 2, Stanford UP, Stanford (CA), 2009, 120. 
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a figyelmet, hogy az idővel való bánásmód sokat elárul a tudattalanműködésről, és 

legalábbis bizonyos pillanatokban lehetőséget biztosít a tudattalan saját idejéhez történő 

hozzáférésre. Ez akkor történhet meg, amikor a páciens elbeszélésének időbeli folyamatai 

és az elbeszélt történeté között éppen egy üres helyen (elfojtás, kizárás) keresztül 

cirkuláció valósul meg, eközben pedig a múlt feltűnik a jelenben a tudattalanműködés 

következtében, vagyis nemcsak az elbeszélt eseményekben van ott a tudattalan, hanem 

az alakítja magát a jelenbeli elbeszélést; autonóm ideje köt össze két időt.  

Ha pedig a Heideggertől induló Stiegler az általa Ortografikus kornak nevezett 

viszonyok között a technológiák által externalizált memóriával egyben az emlékezés 

anamnézisét hypomnezisszé avatta, akkor valamennyi eseményhez és szöveghez ezen az 

aktuson keresztül történő hozzáférésben a mediációra történő reflexió már nem 

mellőzhető. Vagyis a memória feltételeként szolgáló protézis kiiktathatlansága az olyan 

gondolatokat is megdolgozza, amelyek éppen ellene szólalnának fel, olyan aktusoknak is 

nekifeszül, amelyek felül akarnak emelkedni a technika ütemezésén.681 Az Ortografikus 

éra pharmakológiája, hogy egy olyan kor szakít ki valamit a történelemből, mely korban 

jelenik meg egyáltalában arra rálátás, hogy a szupplementáris technológia, a protézis már 

mindig előzetesen tette lehetővé a fellépést önmaga ellen (pl. Platón íráskritikájával): a 

programot (a derridai értelemben vett eredendő pro-grammét) teszi láthatóvá. E program 

bár determináló, hiszen vezérli az inskripciót, maga stochasztikus alapokon nyugszik 

(mint az üzenet az információelméletben), a memória külsővé tétele ezen alapulva pedig 

a vezérelhetőségét is biztosítja.682 Ha az Ortografikus kor grammatizálása mint az emberi 

lét ontikus ütemezése így leginkább időbelileg, az órák intézményésítésével (mint 

munkaidő, iskolakötelezettség, stb.) csak továbbírta a léttörténetet, Stiegler arra is 

felfigyel, hogy újabb lehetőségeket nyitott meg az emlékezés aktusának technicizálása. 

Husserltől átvéve a retentio-protentio fogalompárt, az elsődleges (érzékelés) és 

másodlagos retentio (emlékezés) mellé egy harmadlagost is beiktat, amely csak mediális 

körülmények között működik. A harmadlagos retentióhoz tartozik a médiumokon 

keresztüli emlékezési formák kulturálisan megalapozó potenciálja: bár ez az 

iparosításnak, ennyiben pedig mechanizálásnak az ontikus terméke Stiegler szerint, 

lehetőséget ad ennek plauzibilissé tétele mellett olyan műveletek eredetéhez hozzáférni, 
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amelyek autentikusak a lét szempontjából. A manipulálhatósága az inskripciónak, 

rögzítettnek és rögzítésnek, megmutatja a maga pharmakon logikáját, mert arra is esélyt 

biztosít, hogy gyógyításra és ne mérgezésre használódjon fel, vagyis ne továbbfedje a 

létet, hanem ahhoz lehessen visszatalálni általa; az inautentikus időn keresztül az 

eredendőhöz.683  

Ez a lacani elmélet szempontjából azért lehetséges filozófiai referenciapont, mert a 

beszéd teljessége abban nyilvánul meg, hogy az időmanipulációs technikák (pl. az 

esemény elbeszélése időtermelésének eseménye) el akarják fedni a töréseket a 

szubjektum történetében, a tudattalanműködést, de éppen a tudattalanműködés 

következtében hajtja őket végre a szubjektum. Ha Lacan úgy fogalmaz, hogy Freud 

foggal-körömmel ragaszkodott a kronológiai bizonyosságokhoz (É 256), akkor az időbeli 

manipulációja az analitikus által ismert történetnek a szubjektum által pontosan egy (még 

vagy már) nem a helyén található eseménynél mutatkozik meg, két másik esemény között 

a láncban; az által, ahogyan az az üres hely feltöltődik vagy megmarad. Mindenképp 

paradoxon áll be a történetben (pl. időbeli távolság felszámolása vagy éppen annak 

beiktatása miatt), ennek oka pedig vagy a múltbeli tudattalanmunka (elfojtás) a 

szubjektum történetében (cezúrát eredményezve) vagy a történet jelenbeli elbeszélésben 

(cenzúra révén) megmutatkozó tudattalanműködés (elfojtás visszatérése). ‹‹ 

L'inconscient est ce chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc ou occupé par 

un mensonge : c'est le chapitre censuré ›› (É 259).684 Ezekre a műveletekre pedig rálátást 

az irányítás kibernetikai korából a médiumarcheológia inautentikus idején keresztül 

biztosít, amely képes a működés önmagára fordulását (hogy a tudattalan múltbeli 

felbukkanása a tudattalan jelenbeli aktivizálódásával rejthető el) elemezni; bár 

felszámolta az ember kitüntetett történetiségét, a tudattalanműködés nem tapasztalati 

idejéhez csak ezen keresztül biztosít hozzáférést. A diszkretizált idő, amelyen és 

amelyben lehetséges a műveletvégzés, vagyis engedi a rekurziót, a jelenben 

előállíthatóságot és a prognosztizációt, a pszichoanalízis működési előfeltétele: művelet, 

műveletvégzés és az utóbbi tárgya megkülönböztethetők, ugyanakkor viszont maga a 

vizsgálati keret sem marad differenciálatlan és időben stabil; ugyanolyan cirkulációnak 

válik alávetetté, mint amelynek befogására törekszik (à la Foucault). Ez pedig csak abból 

                                                             
683 Vö. UŐ., What Makes Life Worth Living: On Pharmacology, Polity, London, 2013, 85–7. 
684 [„A tudattalan a[z én]történetem azon fejezetét foglalja el, amely üres inskripcióé vagy a hazugságé: ez 

a cenzúrázott fejezet.”] 
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a korból vizsgálható, amelyben a Stiegler által hypomnesisnek nevezett külsővé és 

(szerkezeti plauzibilitásából fakadóan bonthatóvá, analógból digitálissá válása miatt) 

manipulálhatóvá tétele a memóriának (mint emlékezésnek a protézis eredendőségére, a 

manipuláltság már mindig ott levő kiiktathatatlanságára mint a program 

sztochasztikusságára) rendelkezik az időfolyamatokat vizsgáló (és differenciáló) 

tudományos diskurzussal; azon cirkuláció temporális konstellációjáé ez, hogy valami 

kiszimbolizálódott a Valósból, majd annak a szimbólumok által előállított szintaktikája 

implementálódott oda vissza – mint az előszóban Huygens kapcsán már hivatkozott, és e 

részben tárgyalásra kerülő, (Heidegger tudománykritikájából merítkező) lacani 

újraszituálása a kísérleti tudománynak jelzi. Ahogy látni fogjuk, a lacani elméletetet az 

ilyen (Valós és Szimbolikus közötti) kibernetikai rekurzió inherens temporális logikája 

teszi időkritikává: az egyidőben szekvenciális időfolyamatok differenciáját a tudattalan 

hajtja végre, illetve e differencia megképződését a tudattalannak utalja ki.  

Hogy a médiumarcheológia időkritikai praxisának mindazonáltal voltak antik 

előfutárai is, az egészen bizonyos, viszont ellentétben Kittler hellenista fixációjával, a 

médiumarcheológia inkább akadályként tekint a görögségre. Mert bár Zénón, Platón 

(analóg/kontinuus) mozgáshoz kötött idejével szemben, kétségtelenül diszkrét 

időtapasztalatot sejtett meg,685 nem állt rendelkezésére olyan infinitezimális kalkulus, 

ismétcsak az ábécé sajátos helyzete miatt, amivel ezt leírhatta volna.686 Hasonlóképp, 

Pythagoras világmodellezése is csak ciklikus maradhatott, de nem rekurzív, a hiányzó 

algoritmus miatt, miközben aritmetikai strukturalizmusa éppen mindent Valósnak 

képzelt: „Jóllehet, ez is Püthagorasz szemei előtt játszódik le, a hangzás [nála] mégsem 

hallható, és elsősorban csak a mechanikus órák és más ritmusszámlálók által érzékenyített 

korszakban a rezgések szuperpozíciójaként válik hallhatóvá.” 687  Ahogyan Ernst 

megállapítja, a görögöké még aritmetikai strukturalizmus volt metafizikai kozmosszal, és 

nem nyelvészeti struktrualizmus,688 mely utóbbi viszont ellenfelei szerint is radikális, 

diszkrét analízist tett lehetővé, bár éppen a görög eleatista hagyományt feltámasztva.689 

Ehhez viszont már csak hozzá kell adni a számítógéppel végezhető műveleti palettát, 

                                                             
685 Doane ezt nevezi a pszichoanalízis által feltételezett diszkontinuitásban megjelenő tudattalanműködés 

egyik bölcseleti feltételének: DOANE, The Emergence of Cinematic Time, 35. 
686 ERNST, Az időkritikusra irányuló kérdés, 75. 
687 Uo., 77. 
688 Uo., 79. 
689 Henri LEFÈBVRE, Claude Lévi-Strauss és az új eleatizmus = Strukturalizmus, 1, szerk. HANKISS Elemér, 

Európa, Bp., é. n., 280. 



275 
 
 

 

hogy a fizikai eseményeket (hang, fény, hő, stb.) képes legyen felbontani és visszaírni 

azok folyamataiba, 690  ezzel az alfanumerikus szimbolikus világot ténylegesen 

alapdiskurzussá megtéve, mint azt Lacan várta Lévi-Strauss elgondolásának 

radikalizálásakor, az elementáris struktúrákat alfanumerikus bázisokként értve, a valós 

számok információra és energiára történő szimultán vonatkozásai miatt. Hosszabban 

idézem az ernsti nézőpontot, hogy érthető legyen: 

“Although the Greek vocal alphabet probably was established for the special purpose of 

recording poetry (culture as symbolical operations), recording in the electromagnetic 

field, in a departure from the practices of cultural engineering with symbolic signs 

(alphabetic writing), builds a technological microworld of its own—media that behave 

‘analogously” to physics itself. Ironically, digital code returns to the first forms of pre-

Grecian writing, which were invented for calculating purposes: now even poetry can be 

calculated on the level of digital signal processing with a precision in voice reproduction 

(according to the Nyquist–Shannon sampling theorem) that equals (literally ‘emulates,’ 

on and in computers) nature itself. Fourier analysis allows for the mathematical 

transformation of a temporal function or sequence of signals into a spectrogram; fast 

Fourier transformation is the ‘analytic’ operation performed by the computer itself when 

translating a recorded voice event into a mathematical regime, thus making cultural 

analysis calculable in ways that only computing can do. At that moment, the machine is 

the better media archaeologist of culture, better than any human. At the same time, the 

results of such an analysis can again be rendered perceptible to humans by being 

translated into visual diagrams on the computer screen. Only by application of such 

medial-technological tools can we explain the microtemporal level of such events. What 

cannot be explained by such analysis is the cultural-semantic meaning of these 

microevents, because such voice analysis is unspecific and indifferent to ‘meaning,’ 

treating any random noise with the same technological fairness as it would a high-cultural 

guslar recitation. Taking into account these options and limitations, media-archaeological 

analysis opens culture to noncultural insights without sacrificing the specific wonders and 

beauties of culture itself.”691 

                                                             
690 ERNST, Media Archaeography, 72. 
691 Uo., 62f. [„Bár a görög vokális ábécé vélhetőleg a költészet rögzítésére lett szánva (és a szimbolikus 

műveletként felfogott kultúráéra), a rögzítés az elektromágneses mezőben, a szimbolikus jelekkel 

(alfabetikus írás) végzett kultúrmérnökségtől kezdve, saját technológiai mikrokozmoszt épít – médiumok, 

melyek a fizikával »analóg módon« viselkednek. Furcsa módon a digitális kód visszatér a görögök előtti 
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Éppen ezért mehetett félre Winthrop-Young kritikája, amikor számonkérte az ernsti 

elméleten, hogy már nincsenek érvényben azok a technológiai sztenderdek, melyek 

például a Volksempfängert adták,692 hiszen maguknak a számításoknak az időtlensége 

válhat közvetíthetővé a rekurzivitással az időn keresztül; attól hogy nincs érvényben, a 

tapasztalata rekonstruálható. Ehhez bár Szt. Ágoston volt az első, aki az idő vektorikus 

irányultságát hozta előfeltételként a médiumarcheológia szerint,693 mégiscsak Maxwell 

egyenleteinél jelent meg egy olyan kalkuláció, ahol a töltésekben manifesztálódó 

szimbólumok okozzák 694  az alfanumerikus pulzálását a Valósban – a Szimbolikus 

áramkör és az Imaginárius képlet hasadása által, ahogyan arról az előző részben már volt 

szó. Minden iránnyal rendelkező fizikai mennyiség vektorális ábrázalhatósága x, y és z 

tengelyeken, illetve az elektromágneses mező egyenleteinek vektorikus formában történő 

egybevágása695 éppen abban a Szimbolikus regiszterben törénik meg, amely a Valósból 

(üres helyek, a betű, stb.) született, és a Valóst modulálhatja696 temporálisan.  

“None other than the great heir to Sigmund Freud, Jacques Lacan, once correlated the 

function of the unconscious with a series of discrete states, explicitly taking recourse to 

electronics: ‘All those who have dealt with a radio know it—a triode tube.’ In Lacan’s 

psychoanalysis, the modulatable electron tube stands paradigmatically for the imaginary 

                                                             
íráshoz, amely kalkulációra lett kitalálva: manapság már a költészet is kalkulálható a digitális jelátvitel 

szintjén a hangreprodukció precizitásától függően (az Nyquist-Shannon samplingelmélet alapján), ami így 

kiadja (szó szerint »emulálja« a gépen és gépben) a természetet. A Fourier-analízis egy időbeli függvény 

vagy jelsorozat matematikai transzformációját engedi meg spektrogrammá; a gyors Fourier-transzformáció 

az az »analitikus« művelet, amelyet maga a számítógép hajt végre, valahányszor egy rögzített 

hangeseményt a matematikai rezsimbe vezet, vagyis a kulturális analízist oly módon teszi kalkulálhatóvá, 

ahogy azt csak a komputáció tudja. Ebben az esetben a gép sokkal jobb médiumarcheológusa a kultúrának, 

mint az ember. Ugyanakkor ennek az analízisnek az eredményei az ember számára újra befogadhatóvá 

tehetők úgy, hogy vizuális diagramokká alakítjuk őket a számítógép képernyőjén. Csak e médiatechnológiai 

eszközök használatával határozhatjuk meg az ilyen események mikrotemporális szintjét. Amit nem lehet 

viszont így megmagyarázni, az a kulturális-szemantikai értelme ezeknek a mikroeseményeknek, mivel az 

ilyen hanganalízis a jelentés szempontjából teljesen általános [l. ökölszabály – S. R.] és szenvtelen, hiszen 

bármely véletlenszerű zajt ugyanazzal a technológiai méltányossággal kezel, mintha valamely magas 

kultúrához tartozó guszle előadás lenne. Ezekkel a lehetőséggel és megkötésekkel számolva, a 

médiumarcheológiai vizsgálat a kultúrát anélkül nyitja meg az ahhoz nem tartozó belátásokhoz, hogy a 

kultúra csodáit és szépségét feláldozná.”] 
692 WINTHROP-YOUNG, Siren Recursions, 79f. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy az a kritikai horizont, 

ahonnan Ernst felé artikulálódik Winthrop-Young megjegyzése, talán maga is arra a görögség számára még 

befogható „rekurzióra” korlátozódik, „amely elrejti a tényt, hogy egyazon tradícióban már akkor sem 

hallották pontosan ugyanazt, amikor a hangszeres hangzás már nem (és még csak nem is ellenhatások miatt) 

»illeszkedik« a harmonikus kozmosz modelljéhez. A kísérleti tapasztalatot [Empirie] tehát egy teóriának 

[theoria] vetik alá, ami éppen ezért nem médiaelmélet.” ERNST, Az időkritikusra irányuló kérdés, 77. 
693 Uo., 79. 
694 UŐ., Kittler-Zeit, 106. 
695 UŐ., Kísérletezés a mediális időbeliséggel, n. p. 
696 KITTLER, Real Time Analysis, 183 és 192f. 
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function of the ego. In this way, what Freud still called a ‘psychic apparatus’ became a 

tube-based electron calculator. It is thus the electron tube of all things—that media-

epistemological entity, serving both as analog amplifier and as digital switch without 

becoming something else— that enables the return to Wien, to the Vienna of Freud and 

von Lieben, and to Wiener’s technomathematics”697 

Csak miután az elektromágneses mezőt alkotó irányultságok manipulálhatókká váltak, és 

átváltódtak temporális mintává a mező pulzációjaként, vált implementálhatóvá a 

Szimbolikus időtapasztalata a Valósba nemcsak a számoláshoz szükséges időként (mint 

Turing Entscheidungsproblem-értelmezése esetében [és szoftversen]), hanem az által 

kitermeltként (mint egy gép Eigenzeitja [az implementációt követően]), megalapozva azt 

az eseményt, amely megtörténtekor egy mediális rekurzió egymást követő pillanatainak 

révén osztozunk abban a temporális mezőben, amely az elmúlté (pl. a pythagoraszi 

monochord megpendítésekor). Ezért lehet az is, hogy a számítógép új szenzualitása bár 

ismét egyesítette a mediális funkciókat, de azt a törést nem számolta fel, amely a 

századvég analóg médiumainak megjelenésével megszületett kép, hang és betű között. 

Az 1880-as év médiaforradalma olyan elméletek és gyakorlatok lehetőségének alapját 

fektette le, amelyek többé nem tévesztik össze az információt a szellemmel: „A 

gondolkodás helyébe a kapcsolási algebra lépett, a tudat helyébe a tudattalan.”698 

Természetesen nem Branly, egyébként érdekes, ámde szerintem is teljesen 

akcidentális, kettős életével szeretnék érvelni amellett, hogy a pszichoanalízis mindig 

megismétli az elektromagnetizmus kísérleti eseményét. Sokkal inkább azt állítom, hogy 

a pszichoanalízis bizonyos elméleti (mítosz, ősjelenet, kasztráció, az elfojtott 

visszatérése, stb.) és gyakorlati (passe, séances scandées, stb.) diskurzusai időkritikusként 

tudnak viselkedni. Vagyis a pszichoanalízis kizárólag a fentebb röviden összefoglalt 

váltás, és az arra való rálátásban szerintem legelőnyösebb perspektíva magáévá tétele után 

                                                             
697 Wolfgang ERNST, Distory: One Hundred Years of Electron Tubes, Media-Archaeologically Interpreted, 

vis-à-vis One Hundred Years of Radio = Digital Memory and the Archive, 169. [„Nem más, mint Sigmund 

Freud nagy örököse, Jacques Lacan egyeztette össze a tudattalanfunkciókat a diszkrét állapotsorozatokkal, 

explicit módon hagyatkozva az elektronikára: »Mindenki, akinek már volt dolga rádióval, tudja, hogy az 

egy triódacső. « A lacani pszichoanalízisben a modulálható elektroncső paradigmatikusan az én imaginárius 

funkciójáért áll ki. Ezért, amit Freud még »pszichés apparátusnak« hívott, az egy csőalapú 

elektronkalkulátorrá vált [Lacannál]. Tehát az elektroncső az minden dolog közül – amely 

médiaepisztemológiai entitásként mint analóg erősítő és digitális kapcsoló – megengedi a visszatérést 

Bécsbe, von Lieben és Freud Wienjébe, és Wiener termodinimakijához.”] L. még az I. 2. a) ii. és I. 2. b) ii. 

alfejezeteket.  
698 KITTLER, Gramofon, film, írógép, 92. 
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lehetett egyáltalában képes bevezetni és posztulálni bármely időmanipulációs praxisát. 

Nagyon egszerűen megfogalmazva: kezdenie kellett valamit a Szimbolikus és a Valós 

rekurzív viszonyával a temporalitást tekintve, a digitális (szimbolikusan diszkrét) és az 

analóg (a 0 és 1, on-off, stb. közötti kapcsolás) interrelációban álló idejeivel. Ugyanis 

Krämer zseniális megfigyelése igaz a lacani elméletre is: nemcsak minden médium a 

Valósból jön, de a Szimbolikus logikája szerinti működésük (ami kapcsolható, az van 

egyáltalán)699 miatt csak az tarthat igényt mediális státuszra Kittlernél, ami képes az 

időtengely-manipulációra.700 Krämer értelmezése azért is szép, mert ezzel lényegében 

anélkül azonosított egy oda–vissza-hatást a médiummá válásban, hogy fizikailag valóssá 

tette volna a manipulációt (vagyis a Szimbolikust tette rekurzíve meghatározóvá a 

médium Valósból származásánál), miközben magát e struktúrát is reverzibilissé 

változtatta. És ha a pszichoanalízis fogalmai nem a valósággal korrelálnak, nem 

feleltethetőek meg egy-egy jelenségnek (SII 24), úgy empirikus igénye mindössze azt 

követően valósulhat meg, hogy a médiumok saját idejüknek tudatába kerültek a számok 

számjegyekké, a műveletek operatívvá válásakor. 701  Vagyis fonák módon abban a 

pillanatban, hogy az emberi tapasztalattól elszakadtak, hovatovább, számára tudattalanná 

váltak. Lacan mathémái kizárólag akkor képesek relevanciát felmutatni a szimptómák 

terén, ha elsősorban az eddig csak érintőlegesen tárgyalt időbeliséget képesek úgy 

feldolgozni, tárolni és továbbítani, hogy az általuk közvetített tapasztalat időinvariáns 

tudjon maradni. Ez egyben a kétirányúság vizsgálatával is együtt jár, ugyanis a Valós 

csak úgy tételezhető időbelileg előttesként, ha már e művelet a Szimbolikus diszkrét 

temporalitásával indexszerűen történik meg. Vagyis az e bevezetőben röviden 

összeállított médiumarcheológiai kollázsból kirajzolódó rekurzív időbeliség szükséges 

ahhoz, hogy a Valósból a Szimbolikuson keresztül valósuljon meg egy visszatérés. Tehát 

nem elégséges mindössze egy algoritmus, azt implementálni kell egy hardverbe, a 

„principia” mellé kell egy „implementatito”, ami egy processzurális-diagrammatikus 

archeológiát követel meg.702 Ebben a részben bemutatom, hogy Lacan Freud-olvasata a 

                                                             
699 KRÄMER, Friedrich Kittler, 180. 
700 Ha az előző részben megállapítottam, hogy Kittler a shannoni kommunikációs modellből a zaj tényezőjét 

tartja perdöntőnek a médiummá válás kondíciói közül, akkor innen nézve nyeri el értelmét, hogy az 

antikvitásról szóló, Ana Ofakkal közösen szerkesztett kötetének címe miért Medien vor den Medien. 
701 ERNST, Gleichursprünglichkeit, 321. 
702 Gespräch mit Wolfgang Ernst, 88. 
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mítosz és a kasztráció vonatkozásában pontosan egy rekurzív implementációs műveletre 

mutat rá a Szimbolikus és a Valós között. 

A harmadik alrészben ezért először úgy nézem az időtapasztalatot, mint ami 

előállítható egy, az előző részben kiterjesztett nyelvfogalommal. Ezzel kapcsolatban 

elemzem úgy a fallosz mathémájának operativitását Lacannál, mint ami időkritikus 

folyamatokként teszi értelmezhetővé az eseményeket és azok rekonstrukciós 

processzusait az analízisben. Az apa önkasztrációjának azt a temporális lehetetlenséget 

nevezem, hogy a Szimbolikusnak saját magát kellene előznie ahhoz, hogy a Valósban 

posztulálódhasson: az ütemezés ugyanis a Szimbolikusból jön ismétlésként, amely így 

rekurzíve koordinálja a Valós Szimbolikusalapozó aktusát, viszont a Valós adja azt a 

matériát (betű, üres hely, stb.), amely egyáltalában lehetővé teszi az ütemezést. A 

kontinuus, jelenidejű Valós diszkretizációjának pillanatához újra a pszichózis struktúrája 

vezet, a pszichózisszemiózisnak itt az időbeliségét érintve. De a konkrét modellezéshez 

már a kibernetikát hívom segítségül, ugyanis csak annak révén sikerülhet nem egyszerű 

rekonstrukcióként vagy visszatérésként, hanem visszakapcsolásként demonstrálni a 

Valós és a Szimbolikus közötti viszonyokat. Feltételezem, hogy a fallosz, a kasztráció és 

a mítosz között a következő konstelláció bontható ki így a lacani életmű mentén: a fallosz 

mint egy üres jelölő a kasztráció művelete során válhat a jelölés megalapozójává a 

Valósba visszacirkulálva a Szimbolikusból, mely kasztrációs művelet a Valóshoz tartozik 

kapcsolásként, miközben egy 0-1 minta alapján + és - jelekkel kiviteleződik. E temporális 

és regiszterek között végbemenő folyamat megkövetel egy olyan szinkronizációt, 

amelyhez szükséges egy mítosznak nevezett diskurzus kísérleti keretként. Egy más 

szempontból, az esettanulmány zsánerének kontextusában, de szintén a pszichózistól 

indulva igyekszem megvilágítani, hogy Freud helyi értéke Kittlernél miért bírhat a 

lejegyzőrendszeren túl is jelentőséggel – úgy kihatva vizsgálódásának módjára, ahogyan 

megmutattam azt az előző rész bevezetőjében Turing kapcsán. Nem az őrültek időérzékét 

vizsgálom tehát, hanem amennyiben az előző részben sikerrel megállapítottam, hogy 

Lacan pszichoszemiotikája nem tud nem a csatornára tekintettel működni, ehhez pedig a 

pszichózisból veszi a mintát, úgy Kittler irodalompszichológiai aspektusa után azt 

demonstrálom immár Lacannál, hogy a pszichózis kiváltójaként fellépő kizárás 

(Verwerfung, foreclusion) adta temporeális struktúrát, vagyis az Eigenzeit és a működési 

idő interakcióját, használja fel a pszichoanalízis saját időszemléletének 
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operacionalizálásához. A pszichoanalízis egyik kulcskoncepcióját, az Oidipusz mítoszt 

médiaelméletileg úgy értelmezem, mint egy időtapasztalat kitermelésére irányuló 

szimbolikus klasztert, amely szükségszerűen egy adott diskurzusként formalizálódva 

kerül temporeális bélyegeként egy eseményfolyamatra. A harmadik alrésznek a 

konklúziójaként a mítoszt Lacannál tulajdonképpen egy memrisztív tényezőként fogom 

bemutatni az előző rész végén kivesézett Szimbolikus áramkörben. Nem lehet ugyanis 

véletlen, hogy Lévi-Straussnak és Lacannak az MIT-tól kétezer dolláros támogatásban 

részesülő közös (egyébként sajnos soha meg nem valósult) projektje a kibernetikai és a 

mitikus idő összefüggéseire (is) koncentrált volna – a CIA felügyelete alatt.703 

A negyedik alrészben először is bemutatom Lacan új módszerét, a passe dinamikáját, 

és röviden tárgyalom annak korabeli visszhangját az École Freudienne-ban. Ehhez 

kapcsolódva más regiszterváltó aktusokról is szót ejtek. Feltételezem, hogy az idő 

diszkretizálását végző autonóm apparátusok, a lacani automata, a terápiában megfigyelt 

mozgásokat átütemezik elméleti belátásokká. A praktikus horizont azért válik lényegessé, 

mert a pszichoanalízisben egy fordított felismerést indukál, mint az informatikában: arra 

világít rá, hogy a Szimbolikus gép nemcsak időt termel (tehát Eigenzeittal rendelkezik, 

mint Lacan alfanumerikus modelljei, melyek ennek révén enaktálták az elfojtott 

visszatérését), de működéséhez is idő szükséges. Ez pedig éppen a temporalitás felől teszi 

komplexebbé azt az előző részben posztulált viszonyt, hogy a papírgép megőrzi a 

Szimbolikus saját elemeinek interakcióiban az eredeti folyamatok ütemezését 

szintaktikaként. Olvasatomban a lacani automaton arra mutat rá, tudniillik, hogy a Valós 

jelölhetetlen üres helyének ütemezéséhez már szükséges a Szimbolikushoz tartozó 

diszkretizálás, vagyis a Szimbolikusnak a Valósba implementáltsága; ezért van csak a 

Szimbolikus Rend megképződése után (ütemező-algoritmikus) Másik médiaelméleti 

szempontból. Ha a harmadik alrészben a mikrotemporális dimenzióban működő 

időkritikai potenciálja felől kérdezem a pszichoanalízist, úgy itt megmutatom, hogy az 

automaton lacani koncepcióját Neumann celluláris automatájához kapcsolva a kérdés 

makrotemporálissá terjeszthető ki, rekurzíve. Ferenczi Mach-recenziójának olvasata 

révén vázolom fel egy pszichoanalitikus technológiatörténet lehetőségét, illetve kitérek 

arra, hogy a protéziselmélete miképpen hozható kapcsolatba az okkult iránti rajongásával. 

Feltételezem, hogy már ő is megkezdte a freudi tudattalan kibernetizálását, a freudi 

                                                             
703 GEOGHEGAN, The Cybernetic Apparatus, 175. 



281 
 
 

 

robot704  egyik legelső alkotórészének mérnökét tudhatjuk magunkénak személyében. 

Freud protézise ugyanis nemcsak a modern individuum számára biztosított belátásokat,705 

de saját protézisére, a mű alsó állkapcsára panaszkodással 706  maga vált azzá a 

primordiálisan mechanikus apafigurává, aki megképzi a Totem és tabu őshordáját.707 Az 

ebben és a Mózesben előszeretettel használt időtechnika vizsgálata jelenti a következő 

lépést, nevezetesen az egyedfejlődés és a törzsfejlődés temporális mintáinak egymásba 

játszása. Bár Freud e helyeken inkább Darwinra hivatkozik, mind filológiailag, mind 

pedig az elméleti koherencia felől a mellett érvelek, hogy inkább Lamarckot érti 

diskurzusa megalapozójaként. Ferenczivel kiegészítve e történeti perspektívát, a második 

részt azzal zárom, hogy javaslatot teszek egy pszichoanalitikus médiumökológia 

aktualitására. 

 

3. Mitikus temporealitás 

 

a) Az apa önkasztrációja  

 

i. +fallosz/-fallosz 

Ha a pszichózisban minden bennefoglaltatik a betűben, mivel az Imaginárius 

intermediális szerepe, a grafikus polifónia kiterjesztése elmarad a Valós és a Szimbolikus 

között, akkor ez, mint már megállapítottam, azzal jár, hogy nem indul meg a jelölés 

folyamata, hiszen nincs olyan multidimenzionális jelspektrum, mely tagjainak bináris 

oppozíciókba szervezése jelölést produkálna. Vagyis egy olyan, az hommes vagy dames, 

nappal vagy éjszaka által színre vitt 0-1 vis-à-vis relációjáért kiálló, eredeti primordiális 

jelölő nem születik meg, amely megnyitná a jelölők sorát a Szimbolikusban. Lacan e 

pszichózisban kimaradó ősjelölőnek a fallosz nevet adta. Bár a fiatal Lacan, rajtatartva az 

ujjait kora ütőerén, kapcsolatba került a fejlődéspszichológiával, ami kétségtelenül nem 

hagyhatta érintetlenül például az A tükörstádium első szövegváltozatát, 708  a fallosz 

                                                             
704 See Lydia H. LIU, The Freudian Robot: Digital Media and the Future of the Unconscious, University 

of Chicago Press, Chicago [IL], 2010, 2f. 
705 FREUD, Rossz közérzet a kultúrában, 39. 
706 L. Sigmund Freud – Ferenczi Sándor: Levelezés, 1031F, 1124F és 1145F. 
707 KITTLER, Eine Kulturgeschichte der Kulturwissenschaft, 213. 
708 L. ehhez a 11., Marienbad című fejezetet Roudinesco könyvéből, ahol igen szemléletesen kerül leírásra, 

Lacannak hogyan sikerült az A. Freud és Klein által felásott lövészárkok közé botorkálnia előadásával: 

ROUDINESCO, Jacques Lacan, 107–17. 
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mégsem tartozik ezek közé a fejlődéslélektani motívumok közé, sőt azon a bizonyos éren 

leginkább a középső ujj érződik, amennyiben Lacan stílusa felől közelítünk a kérdéshez. 

A Le chose Freudienne c. előadásában például a következő megjegyzést teszi a 

fejlődéslélektani folyamatok komplexitását sematizálni kívánó ego pszichológiával 

kapcsolatban: „Miss Anna Freud minisztériuma szentesítette azt a frigyet, melynek 

társadalmi elismerése töretlenül nő azóta is [ti. A. Freud 1936-os, az én 

védekezőmechanizmusairól írott könyve óta – S. R.], olyannyira, hogy többen 

megnyugtattak, lassan a Pápa is az áldását adja rá” (É 420f.). Az előző részben már 

felhívtam a figyelmet arra, hogy Lacan a másodlagos topográfiát derivatívnak tartja az 

elsődlegeshez képest, az ego pszichológia viszont pontosan az előbbit állítja meghatározó 

pozícióba, sőt kizárólagosba. Fink négy pontban foglalja össze, hogy ha ez az irányzat 

saját bevallása szerint a freudi életműből Az Ősvalami és az ént emeli kanonikus 

pozícióba, miért lehetetlen már csak az alapján is egységesnek tételezni az ént. Abban 

először is Freud egy felület vetületeként nevezi meg az ént, másodszor pedig olyan 

tárgymegszállások visszamaradásaként, melyek valamilyen fixációnak a szerepét jelölik 

ki. Harmadszor az ént egy valóság pszichébeli reprezentánsaként határozza meg Freud, 

majd, negyedszer, az Ősvalami részének tekinti (l. 29. ábra).709 

Hogy a fallosz milyen mértékig nem illeszthető be egy A. Freud-féle 

fejlődéspszichológiai keretbe, illetve mennyire nem bármifajta nemiséghez kapcsolható 

aspektusa miatt játszhat igen fontos szerepet Lacan számára, az A fallosz jelölése 

előadásából derül ki, melyet 1958-ban a müncheni Max Planck Institut für Psychiatrie-

ban tartott. Bár a bevezetője alapján kétségtelenül úgy tűnhet, hogy mégiscsak valamifajta 

énfunkció felől közelít a témához, mert a kasztrációs komplexus két meghatározó 

szerepét tárgyalja, a struktúrák dinamikus strukturációjában és a fejlődés szabályozásában 

jelölve ki azokat (É 685). Azonban nagyon gyorsan el is távolítja ettől a pszichológiai 

szinttől a kasztráció megvitatását, amikor a Rossz közérzet a kultúrábanra hivatkozva egy 

mitikus és alapvetően kultúraelméleti szintre emeli a diskurzust: Freud esszenciális 

törésként azonosította a szexualitásban Érosz és Thanatosz dualizmusát,710 Lacan szerint 

                                                             
709 FINK, Lacan's Critique of the Ego Psychology Troika, 41. 
710  Freud legérdekesebb hivatkozása a Rossz közérzet a kultúrában konklúziójának revideálásakor 

egyértelműen Empedoklészre történik. Szerinte a preszókratokus filozófus bár kontinuitásban gondolkodott 

az univerzum folyamatait tekintve, a philiát és a deikoszt mint két ellentétes természeti erő harcát tette meg 

ennek hajtóerejéül. Freud saját állítása szerint innen vette Érosz és Thanatosz ösztöndinamizmusát. Az 

egyik (philia) egyesíteni akarja a négy őselemet, a másik (deikosz) megbontja a fúziókat, és elemi 

részecskék létrehozására törekszik (FREUD, Die endliche und die unendliche Analysis, 92.). Blumenberg 
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pedig ennek fundamentális hatása szükséges ahhoz, hogy a tudattalan formulációjának 

utóhatásait pertinenseknek tudja felmutatni az analízist követően is, ahogyan azt a 

befejezett és befejezhetetlen analízisről írt 1937-os tanulmányában elgondolta. Ez 

utóbbihoz kapcsolható apóriájára a következő fejezetben visszatérek. Most fontosabb, 

hogy Lacan szerint maga Freud azért fordult egy mitikus előzetesség pozíciójának 

segítségül hívásához, hogy időbeli pertinenciát mutasson fel. Ha ez így működik 

Freudnál, akkor viszont Lacan szerint nem lehet a kasztrációt soha pusztán biológiai 

faktorokra redukálni, vagyis éppen a mitikus diskurzus a bizonyíték arra, hogy a 

strukturáció mint a kasztráció egyik funkciója túlmutat egy fejlődési szakaszon vagy 

magán az analitikus szituáción is (É 686). Azonban Lacan azt is kiköti, hogy ezt nem 

valami tapasztalati struktúraként kell érteni, amivel egyrészt tovább távolítja a kasztrációt 

egy referenciális szinttől, másrészt viszont ezzel együtt tagadja egy generációkon 

átörökített, ámde elfelejtett trauma visszatérési dinamizmusának beindulását, melyet igen 

gyakran kiolvasnak Freudból. Lacan megállapítása, hogy egész egyszerűen azért él Freud 

a mitikus diskurzussal, mert bár nem kevésbé heurisztikus, mint egy létező tapasztalat 

továbbítási módjainak a teoretikus kidolgozása (sőt!), de mégha az utóbbit sikeresen 

végrehajtotta volna is Freud, az olyan elemeket, mint az apagyilkosság és az incesztus 

tabu, valamint egy eredendő törvény és a kasztráció viszonyait megvilágítatlanul hagyta 

volna – márpedig ezek mindegyike már az előtt adott volt elméletében, mielőtt a mitikus 

diskurzushoz fordult volna. Lacan a tapasztalati magyarázatot alapvetően ahhoz a 

pszichologizáló megközelítéshez rendeli ugyanis, amely a fallikus szakaszt az elfojtás 

következményének, magát a falloszt pedig szimptómának tekinti. Előadásában ki is 

jelenti, hogy a legevidensebb zsákutcája ennek a felfogásnak az, hogy azonosíthatatan 

marad, minek a szimptómája is lenne a fallosz: a fóbiáé, a szorongásé, esetleg mindkettőé 

(É 687).  

Túl azon a kérdésen, hogy egyáltalán micsoda fojtódhatna el az orális és az azt követő 

(a fallikus stádiumot megelőző) anális fázisban, aminek mindössze visszatérési 

effektusaként lehetne a fallikust értelmezni, Lacan már korábban is felvetette, hogy az 

egész fejlődéslélektan semmifajta autentikus történetet nem tud előállítani a szubjektum 

                                                             
szerint Freud ezzel kétszeresen is ellenmítoszt hozott létre: egyrészt el akarja kerülni Nietzsche 

prométheuszi önmeghatározását (Hans BLUMENBERG, Work on Myth, MIT, Cambridge (MA), 1985, 622.; 

l. 564. jegyzet), másrészt – és ez az érve rokonítható Lacanéval – a jungi archetípussal szemben ez 

pertinensebb narratívát tudott eredményezni, hiszen már a kultúra eredeténél is megőrizte a dualitást (Uo., 

93f.) 
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számára, semmi köze a szubjektum (újramondásokban képződő) történetéhez, arra 

mindig csak ráerőltetett. A különféle fejlődésfokok nem történetiek, csak időtlen 

idealizációk, melyek úgy különülnek el a szubjektum tényleges temporális műveleteitől 

(pl. ősjelenetképzés, kihagyás, stb.), mint a történelmi kutatás termékei a történelem 

feltételezett (imaginárius) törvényeitől (É 260). 711  Lacan maga is gyorsan az object 

relations theory általa azért némileg produktívabbnak gondolt terepére tereli ezért a szót. 

Kleint – akinek egyébként egyik analitikusa Ferenczi Sándor volt712 – követve Lacan 

résztárgyakat feltételez, de nem azért mert egy nagy egésznek a részét alkotnák, például 

a testhez tartoznának, hanem mert mindössze részlegesen állnak ki azért a funkcióért, 

melyet nekik szánnak. A bevett négy tárgyhoz (vizelet, ürülék, mell és fallosz) Lacan a 

X. szemináriumában még ennyit adott hozzá: a semmit, a hangot, a tekintetet és a 

fonémát. A bevezetett tárgyak közös jellemzője, hogy egyik sem rendelekezik képpel, 

vagyis egyik sem integrálható egy nárcisztikus struktúrába, mivel kikezdik az én 

teljességét (SXI 118). Lacan maga is megjegyzi az előadásban, hogy a kasztráció és a 

mítosz összefüggésében nem kulturális-imaginárius álláspontot képvisel (É 689) ebből a 

szempontból, hanem a szubjektum és (ős)jelölő Másik által modulált kapcsolatának 

mélyére kíván hatolni. Ezzel szemben A. Freudról azt állítja, hogy saját maga esik 

áldozatul annak analitikusként, aminek a páciensei is: egy imaginárius alteregónak, 

miközben ezzel párhuzamosan mindenfajta harmadikat kizár, így felfüggesztve az 

ütemező Másik pozícióját. Ez pedig odáig vezet, hogy az én funkcionális és fixált 

fúziójából születő egység feltételezése tulajdonképpen csak berögzült tükrös viszonyok 

megismétlését hozza magával, vagyis az analízis lefolytatása mindig egy anya–gyermek-

viszony rekonstrukciójaként történik meg részéről. 

Hogy Lacan ilyen nagy hangsúlyt fektet az időbeli vonulatra, és hogy magát a 

szimptóma felbukkanását moduláló dologként tekint a falloszra,713 sőt kulcsjelölőnek 

nevezi (É 690), az arra enged következtetni, hogy e szerepbe primordiális jelölőként 

kerülhet. Szintén ezt erősíti, hogy a mitikus diskurzussal írja felül a biológiait Freud 

révén, és hogy a kasztráció valamennyi kapcsolódási pontját elválasztja a tapasztalattól. 

                                                             
711 Itt van egy sajátos egybehangzás Foucault-nak a bevezetőben tárgyalt genealógia-tanulmányával a test 

kapcsán, amely autonóm, szinguláris időbeliséggel bír a kollektívvel nem szembeállítva, illetve nem 

fejlődésként tételeződik nála a formatív inskripciók munkája (pl. nem érvényes az az általánosnak gondolt 

szabály, hogy a nehézségek megedzik az ént, így valamifajta egységes tapasztalatba lecsapódva váltódna 

át a negatív pozitívvá).  
712 SZUMMER Csaba, Freud, avagy a modernitás mítosza, L’Harmattan, Bp., 2014, 229. 
713 Ehhez l. a III. 5. b) i. alfejezetet 
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Azt állítom, hogy amit Lacan szimbolikus fallosznak nevez, az fort és da, 0 és 1, + és -, a 

távol- és jelenlét mindenfajta energetikai princípiumot nélkülöző – mint azt az előző 

alrészben bemutattam, az örömelven túli –, ámde egy harmadik állapotot kibontakoztató 

interrelációja (vagyis a kapcsolásé). Ez pedig, ellentétben az imaginárius változatával, 

semmifajta referenciával nem bír a genitáliára. Lacan eredetileg egy speciális jelölőként 

alkotta meg a falloszt, amely a Másikban a jelölő hiányát jelölte volna, vagyis pontosan 

azt a modulatív, de jelölhetetlen hasadást a szimbólumokról a töltésbe fordulás közben az 

áramkörnél, amiről korábban már értekeztem a test(t)öltés dinamikájánál. 1957-ben 

azonban, a L’instance de la lettre írásakor már az S(A) mathémát használta arra, hogy a 

Másik ilyesfajta hiányát notálja, mivel, amint azt már szintén érintettem, Russel 

paradoxonával vonva párhuzamot, a Másikhoz a saját jelölése nem tartozhat hozzá, ezért 

a jelölő hiányának jelölése is már úgy kell életbe lépjen a notáció szintjén, hogy erre 

reflektáljon az áthúzott A(utre)-val. Ez kicsit megbolygatja a pszichoszemiotika 

alapesetét, ahol a jelölő a szubjektumot egy másik jelölő számára reprezentálja, és míg „a 

jelölőkészlet [batterie des signifiants] önmagában teljes, addig ez a jelölő [ami a 

Másikban a jelölő hiányát jelöli – S. R.] csak egy vonal lehet, melyet úgy húzunk egy 

körből, hogy az nem számít a részének” [kiemelés tőlem – S. R.] (É 694; l. 25. ábra). Egy 

ilyen diagrammatizmussal Lacan fején találta a szöget. Hiszen nemcsak arról van szó, 

hogy a Másik terepén (a körben) bármennyi jelölőt adunk is hozzá a lánchoz, az soha nem 

lehet teljes, hanem a Másik mint az áramkör test(t)öltésének koordinálója e nem teljesség 

jelenléteként a jelölő hiánya révén éppen jelölhetetlensége miatt jelölődik.714 Egyben 

pedig ez a diagrammatizmus ugyanazt a temporális kondíciót kínálja fel, mint Maxwell a 

vektor irányultságával, az Imaginárius (gőzgépi) áramkör cirkularitásából, a körből 

húzott vonalként demonstrált jelölővel. Mert csak a szimbólumok összjátékaként, például 

egy téglalap csúcsaira montírozott halmazok közötti elemtranszfer révén, vagy, ahogyan 

azt a Menón kapcsán láttuk, egy négyzet átlójának megállapításán keresztül válik 

hozzáférhetővé ilyen rekurzívan szimbolikus dinamika (SXV 81). 

 

                                                             
714 Ehhez l. a III. 5. a) fejezetet. 
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28. ábra: a Schéma L átdolgozott változata (vö. 23. ábra) 

 

Egy ilyen struktúra adja meg Lacan számára azt a kondíciót, hogy a falloszt 

transzponálhassa egy preszimbolikus fázisba, viszont ehhez már léteznie kell 

irányultságnak és diszkretizált időpillanatnak. Ezért is figyelmezteti hallgatóit a VIII. 

szemináriumon, illetve a müncheni előadása során is, hogy könnyen elmaradhat e 

szimbólum megértése a maga komplexitásában, amennyiben a szimbolikus falloszt úgy 

értik alatta, mint egyszerű jelölőt, vagy ami még rosszabb, egy szervet vagy tárgyat (É 

690), és nem fallikus funkcióként (SVIII 222) gondolják el. Mint az a Schéma L 

átdolgozott változatán látszik, a szubjektum kapcsolata a testet öltött 

tudattalanműködéssel mint modulációval, tehát a Másikkal úgy valósulhat meg, hogy a  

-φ mint fallikus funkció a tudattalanban és a Másikban közös. A tárgyalt elidegenedés 

pedig dinamizálja a „vagy nem gondolkodom, vagy nem vagyok” struktúráját egy 

kibernetikai 0 és 1 egymásbafordulásban.  

Még egyszer: engem ebben a fejezetben az érdekel, hogy az előzőekben ismertetett 

kibernetizált viszonya a tudattalannak és a szubjektumnak milyen időbeli feltételek 
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mentén érvényesülhet, illetve hogy e dinamizmusnak milyen temporális vetülete 

mutatkozhat meg Lacan pszichózisszemiotikájában. Nagyon egyszerűen 

megfogalmazva: a Valóstól az Imagináriuson keresztül a Szimbolikusig tartó, az első 

részben regiszterkapcsolatokként (Valós => Szimbolikus [betű], Valós => Imaginárius 

[tükör], Imaginárius => Szimbolikus [áramkör], Szimbolikus => Imaginárius [papírgép-

turbina]) kivesézett integrációs folyamatoknak milyen időbeli kondíciója azonosítható a 

fallosz funckiója és a kasztráció aktusa felől, vagyis hogyan történhet meg a Szimbolikus 

implementációja a Valósba. Ehhez a Kittler által a médiaelméletbe bevezett Szimbolikus 

egyértelmű időtlenségével szembehelyezkedem. Azt állítom, hogy maga a Szimbolikus 

csak abban az értelemben időtlen, hogy elemeiben nem következik be módosulás úgy, 

ahogyan az például a nyelv diakrón változásában megtörténik (a bináris változatlan 

marad). Viszont alkotórészei igenis képesek kitermelni interakciójukkal olyan temporális 

struktúrákat, amelyeket már láttunk Lacan, Freud és Shannon modelljei kapcsán. A Valós 

térben és időben is mindig ugyanott létének bonthatatlanságával, így analóg jelenével 

szemben, tehát a Szimbolikusban a Valóstól eltérő időbeli kondíciók érvényesülnek: 

olyan relációs idővel lesz dolgunk, amely nem adott, hanem végrehajtott az 

interakciókban.715 Amint viszont majd látjuk, a Valósnak pont ez a kontinuitása szolgál 

üres helyként ütemezéssel a Szimbolikusban: a diszkrét állapotok között a Valós 

bonthatatlansága adja az analóg átmenetet.  

Ha feltételezem, hogy a fallosz időkritikus, vagyis a lacani algebrában mathémaként 

működve képes felszínre hozni a Szimbolikus időbeli viszonyait, sőt, a Valósba 

integrálódva ütemezi a Szimbolikus regisztert, akkor ennek először is a Valóshoz tartozó 

notációjában meg kell mutatkoznia. Eredetileg Φ-val jelölte Lacan a falloszt, ám a IV. 

szemináriumában – ahol háromosztatúvá tette, vagyis a Valós fallosszal (genitália) az 

annak képeként szolgáló Imaginárius falloszhoz kötötte – a Szimbolikus falloszt az 

Imaginárius (φ) ellentetjeként írta fel: -φ. E formula onnantól már egy imaginárius tárgy 

szimbolikus hiányát demonstrálja (SIV 159), egyben pedig a nárcisztikusan 

integrálhatatlan résztárgy feltételét is kielégíti. Tehát itt mintha a valós notáció és a fallosz 

szimbolikus funkcionalitása konvergálnának: a fallosz szimbolikusan jelen van, de 

távollétre mutat, méghozzá nem az egyértelműen szimbolizálhatatlanra, hanem egy 

preszimbolikusan Valósra, tehát a pszichózis állapotára, melynek az analízisnél 

                                                             
715 ERNST, Chronopoetik, 272. 
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mégiscsak befoghatónak kell lennie a Szimbolikusban. Ez elméletileg csak a jelölő 

hiányának jelölésével történhetne a pszichoanalízisben (l. 25. ábra), mert jelölőkkel 

semmi nem írható le a Szimbolikuson kívül, feltéve, ha az nem a Szimbolikus előtt lett 

rögzítve. Ez utóbbi azonban képtelenség, hiszen, ahogyan az Krämer e rész bevezetőjében 

idézett kettős kötésének köszönhetően kifejezésre jutott, a Szimbolikusban adottak 

egyáltalán azon műveleteknek (tárolás–továbbítás–feldolgozás) a feltételei, melyek aztán 

vagy az információra (Szimbolikus) vagy az energiára (Valós) vonatkozhatnak a 

Szimbolikus és a Valós alfanumerikus koegzisztenciája után, mint azt az előző rész 

zárlatában tárgyaltam. A médiumarcheológiai potenciál itt bontakozik ki a 

pszichózisszemiotikában, vagyis amikor valami kezdetének (arkhé) a rekonstrukciója 

nem egy eltérő konstellációhoz vezet – esetünkben nem egy másfajta szemiotikát 

eredményez –, hanem egy technológiai kezdetet a maga működésében állít elénk, ezzel 

pedig előtérbe tolja azt az időbeli feltételt is, mely a Szimbolikus létrejöttét megengedi. 

Tehát ahhoz, hogy a jelölések végbemehessenek, a pszichózisszemiózis megköveteli, 

hogy a jelölés temporális faktoraira – ideértve magának a jelölési aktusnak a még 

jelölhetetlen időbeliségét is – valamilyen módon biztosítódjon visszacsatolás. 

A fallosznak mint jelölőnek az egyik sajátossága ugyanis az önleleplezés, mely bár 

számtalan asszociációra adott okot Poppea fátylának fellibentésétől a férfi szexualitás 

elnyomó hatásain keresztül a gyanú hermeneutikájáig,716 Lacan valójában nem mást ért 

ez alatt, mint hogy a fallosz a jelölői funkciójában mindig plauzibilissé teszi saját 

működését, a jelölés feltételrendszerét. A szubjektum manipulációja a szimbólumok által, 

valamint az eltolás és sűrítés műveleteiben megakadályoz mindenfajta egységre törekvést 

(É 692), a fallosz pedig mint vezérlő jelölő, mely e színtért megalapozza, egyszerre 

rendelkezik mindhárom regiszter jellemzőjével: kopuláció (Valós), tipográfia 

(Imaginárius) és logika (Szimbolikus); maga a kopula (É 692). Amennyiben 

hozzáférhetőnek kell lennie a szubjektum számára, úgy az már mindig a Másikban lévő 

hiánnyal, a vágy hiányával szembesül, a Szimbolikus dinamikából Imagináriusan 

kiformalizálható modulációval, az algoritmussal. Lacan két feltételt nevez meg itt: 

egyrészt a szubjektum úgy jelölheti saját létezését e rendszerben, hogy vagy mindent 

                                                             
716 Hogy csak a belátható hazai recepciót nézzük, ilyen irányból l. KALMÁR György, Szöveg és vágy: 

Pszichoanalízis – irodalom - dekonstrukció, Anonymus, Bp., 2002, 7–23.; DARABOS Enikő, A néma test 

diskurzusa, Jelenkor, 2007/4, elérhető az interneten: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1222/a-nema-

test-diskurzusa; JUHÁSZ Tamás, Nárcizmus és narráció: a Tristram Shandy lacani olvasata, Literatura, 

1993/4, 321–33. 

http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1222/a-nema-test-diskurzusa
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1222/a-nema-test-diskurzusa
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áthúz (az S-t /-be hajlítva, mint Schrebernél), imagináriusan fenntartva egy illúziót, vagy 

engedi, hogy valami eredendően elfojtott megkapja a maga jelölését a fallosz által. Ez 

rendelkezik szimptomatikus (fóbia) és strukurális (péniszirigység) következményekkel a 

kasztrációt követően, aminek kimenetele az apa által bevezetett törvény szerint 

következik be. A fallosz ambivalens működése a következőképpen summázódik: 

valamifajta valóságeffektust mégiscsak ad, ez lenne a jelölő valósága, viszont nem 

referenciális viszonyokat enaktál (ahogyan Freudnál a mítosz). Ahol Lacan lezárja az 

előadását, ott kezdek én vizsgálódni a törvény és a fallosz előttisége kapcsán, illetve a 

következő apóriával kapcsolatban: hogyan lehet a három regiszter metszeténél tételezni 

egy sui generis jelölőt, mint azt Lacan állítja? 

Lacannak van még néhány trükkje a csokornyakkendője mögött e kérdés 

megválaszolására az életmű más helyein. A lebegő jelölőt már az előző részben 

bevezettem Hayles sistergőjének előképeként, itt pedig elnyeri teljes jelentőségét. Lacan 

eredetileg Lévi-Straussnak a Mauss összegyűjtött munkáihoz írt bevezetőjéből veszi át a 

koncepciót, ahol a „mau” vagy a mana mint szimbolikus, értelemtől mentes, üres jelölés 

adja a lebegést.717 Bár az etnológus arra használta fel ezt a koncepciót, hogy fenntartsa 

legalább saját rendszerét a törzsi társadalmakban megjelenő inkoherens gondolkodási 

rendszerek ellenére, Lacannak nem csak az előzetesen adott jelölőhöz történő 

jelöltkeresés szempontjából jött kapóra a lebegő jelölő dinamizmusa. Hanem azt a 

problémát is megoldotta számára a Freud-olvasataiban, hogy a jelre mindig rávetülhet a 

gyanú, hiszen – mint erre az előszóban kitértem – az már eleve egy értelmezésként 

prezentálódik, mellyel igyekszik önmagát igazolni – ezért malíciózus.718 Lacan szerint 

azonban a mitizálás, mely az előzetesség-megelőzöttség (mint törés) révén biztosít 

kontinuitást, 719  ezzel a pszichoanalízis hatását kimozdítva a csak a terápia idejéhez 

kapcsolható pillanatnyiságából, összekapcsolódik az elleplezettségnek azzal a pozitív 

hozadékával, amely nem gyanút szül, hanem éppen a jel egésze és az egyedülálló (lebegő) 

jelölő közötti fátyolnak a valóság komplementereként értett működésmódját adja ki. 

Lacan megállapítja, hogy az ezt imitáló dinamika Freudnál inkább mítoszdarabként 

                                                             
717 Jeffrey MEHLMAN, The “Floating Signifier”: From Lévi-Strauss to Lacan, Yale French Studies, 48 

(1972), 24. 
718 FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx, 277. 
719 Mint e fejezet végkicsengése mutatja, szükséges ehhez a diszkretizált időpillanat, ami pedig felidézheti 

a rádiónak a bevezetőben tárgyalt technologikáját: először digitális, hogy analóggá válhasson, ahogy a 

kontinuitást a pszichoanalízisben a diszkontinuitás adja, mint az előző részben már demonstráltam, és a 

következő részben is fogom (topológiailag). 
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értelmezhető, mintsem autentikus mítoszként, így az működésében és az ilyesfajta 

hasznosíthatóságban ki is merül, ennek el nem fogadása pedig csak azoknál jelentkezik, 

akik saját igazságukat valamifajta „hermeneutikára”720 hivatkozva próbálják előrántani a 

mítoszok alól (É 233).721 Vagyis az, hogy Lacan nem él gyanúperrel Freudnál a jel és 

annak diskurzusa kapcsán, illetve hogy a (lebegő) jelölő adott (Valós) materialitását 

problémamentesen transzparensnek veszi modulációként, a mítoszt pedig 

funkcionalitásában látja értelmezhetőnek, meglátásom szerint egy operáció- vagy 

műveletcentrikus paradigmát jelez, melyet a disszertáció előszavában már citált 

kijelentése fejez ki a leginkább: a szimptómák működéséhez annak révén lehet a 

leginkább hozzáférni, hogy Freud maga is beépítette azok operációit a saját interpretációs 

praxisába. Amit tehát Lacan funkcionalista megközelítésének nevezek, azt úgy értem, 

hogy sokkal inkább az érdekli, mit hajt végre Freud a mítosszal, semmint hogy a mitikus 

diskurzus mit leplez el, mit rejt magában. (Lacan így lép fel többek között az Oidipusz-

komplexus bevett mitikus bírálata ellenében is, melyre néhány bekezdés múlva rátérek.) 

Nem csoda, hogy ennek következtében Lacant azok a periferiális helyzetek érdeklik, 

melyek nem az értelmezés középpontjában állnak, de figyelmen kívül hagyhatatlan 

adalékokat nyújtanak ahhoz.722 Nem lehet véletlen, hogy a thébai mondakörből is az 

Oidipusz Kolónoszban ragadta meg leginkább, egy olyan mitikus precedens, mely a jóslat 

beteljesítése utáni lehetőségeket vizsgálja; a mitikus diskurzus itt értelemszerűen nem egy 

előzetesség, hanem egy utólagosság pozícióját testesíti meg (SII 269). 

 Lacan bizalmát jelölő és mítosz funkciója kapcsán tehát az a kérdése táplálja, hogy 

mi az a szükségszerűség, ami miatt nélkülözhetetlenné válik a mítosz mint egy 

előzetesség vagy egy utólagosság indexe, nem pedig az, hogy milyen megfejtést lehet 

adni a mítoszra; a műveleti feltétel érdekli a rejtett értelem helyett. Ezért sem olyan 

magától értetődő annak lacaniánus értelmezése, amit referátumában Hyppolite idéz Freud 

szövegéből Lacan szemináriumán: figyelj arra, amiről azt mondom, hogy nem vagyok, 

                                                             
720 Itt vélhetőleg nem konkrét irányzatra gondol, hanem általában az interpretációra. 
721 Vagy a falloszt a fátyol alól, l. 716. jegyzet. 
722 Talán a legkönnyebben úgy lehet ezt a funkcionális előzetesség-utólagosság felfogást megérteni, mintha 

Nietzschének az A tragédia születése művét a titánok felől olvasnánk, mert ennek az olvashatóságnak a 

kondíciójául pontosan az szolgálna, hogy szükség van egy bizonyos előzetességre, megelőzöttségre 

indexszerű időpillanatként ahhoz, hogy egy adott múltbeli elem (a görög kultúra bináris oppozíciójának 

testöltése Dionüszosz és Apollón kettősében) vizsgálhatóvá váljon. 
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mert pontosan az vagyok (É 880).723 Lacannál nem találjuk meg azt a gyanút, mely mind 

Ricoeur, mind Derrida 724  Freud-olvasatait kisebb-nagyobb mértékben működtette, és 

amelyek ugyanakkor kétségtelenül illenek ahhoz a freudi elgondoláshoz, hogy a 

szubjektum beszédével ténylegesen elleplez valamit.725 Lacan felől olvasva azonban ott 

következik be váltás, hogy onnan tudod, mi nem vagyok, hogy ezzel azt mondom, ami 

vagyok. Vagyis nem maga a diskurzus elleplező-feltáró dinamikája aktivizálódik, hanem 

ahogyan egyáltalán e diskurzus megképződhet, ezért ennek feltételei kerülnek vizsgálat 

alá (SXI 26).  

Ebből a szempontból pedig a fallosz mint lebegő jelölő a mitikus diskurzus eminens 

faktora, mert miközben neki köszönhetően valóban anélkül lehetséges jelölőláncokat 

megépíteni, hogy figyelnénk a jelöltekre, a kasztráció aktusa a jelölés bevezetéseként (a 

nyelvbe lépés feltételeként [SIV 61]) szintén ennek révén kaphatja meg primordiális 

pozícióját. Vagyis azzal, hogy megbontja a jelölő-jelölt relációt, Lacan egyszersmind 

posztulálni is képes a fallikus funkciót kulcsjelölőként a Szimbolikusban: kikülönböződő 

jelölőként, jelölői oppozíció nélkül. Érdekes, hogy az üres jelölő politikájáról írott 

tanulmányával Ernesto Laclau kerül talán a legközelebb ahhoz, hogy e lacani művelet 

milyen horderejű lehet: az üresség (Valós) kondicionáló szerepének köszönhetően nyer 

mélységet. Laclau ugyanis remek érzékkel tapint rá arra, hogy nem abban áll e jelölő 

különlegessége, hogy a jel motiválatlan belső struktúrája miatt több, különböző jelölthöz 

rendelhető, hiszen akkor legfeljebb kétértelműség állna elő az eltérő jelölési aktusok 

realizációjával. Hasonlóképp nem szerencsés úgy felfogni ezt a jelölőt, mint ami a jelöltek 

túl- vagy aluldetermináltsága miatt nem rögzülhetne, mert akkor csak ambiguis lenne – 

                                                             
723 Bizonyos szempontból Foucault-t is ez a műveleti feltétel érdekli itt, ami aztán gyanúba fordul nála. 

Éppen a jel nem transzparens volta vezeti el ahhoz, hogy Freudnál a szimptóma mögött ne egyszerűen a 

traumát feltételezze, illetve hogy felfigyeljen a megjelenésének körülményeire (vö. FOUCAULT, Nietzsche, 

Freud, Marx, 276.), ennyiben pedig ugyanolyan szofisztikált olvasatot ad, mint Lacan, viszont 

kiindulópontja meg Hyppolite logikájával rokonítható. Itt érdemes megjegyezni, hogy nem teljesen 

spekulatíve áll részemről a rokonsága a genealógiának a lacani elmélettel: a bevezetésben idézett tanulmány 

feltételezett Hegel-utalása, illetve a testet szétrepesztő inskripciók és a lacani szubjektum törései közötti 

párhuzam azért is jogos lehet, mert egy Hyppolite-emlékkötetben jelent meg először a Nietzsche, a 

genealógia és a történelem, így Foucault valószínűleg számolt az Hyppolite munkásságát meghatározó két 

gondolkodóval; akin és akivel dolgozott: Hegellel és Lacannal. 
724 A legkarakteresebb különbség talán Lacan és Derrida olvasásmódja között Freud szövegei esetében az, 

hogy utóbbi mindig visszakérdez Freud értelmezése elé, míg Lacan Freud valamennyi, már interpretáción 

alapuló kijelentését szentírásként kezeli, és kritikátlanul, illetve kérdés nélkül azoktól indítja saját 

olvasatait. 
725 Hogy Lacan mennyiben áll érdekes módon közelebb egy foucault-i archeológiához ebben a kérdésben, 

mint Freudhoz, valahányszor az idioszinkretikus szimptómák helyett általános feltételeket szemlél, ahhoz 

l. a III. 6. a) fejezetet. 
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ez utóbbit nevezi egyébként Laclau lebegőnek.726 Pontos meghatározásában nem a jelölés 

meghaladása vagy fogyatkozása az, ami plauzibilissé válik az üres jelölő révén, hanem a 

jelölés folyamatán belül biztosít arra lehetőséget, hogy a diszkurzív jelenlét saját határaira 

mutasson rá. 

Itt a határ egy speciális értésmódja válik szükségessé, mert pontosan a Valóssal kell 

egybevágnia ennek a konstrukciónak Lacannál ahhoz, hogy működjön. Még a 

posztstrukturalizmus is hajlamos volt egyetlen, bizonyos fajta Valóst azonosítani arra 

hivatkozva, hogy a gondolkodás soha nem tudja teljesen közvetíteni azt. Ezzel annak 

multiplicitása lényegében már mindig is egy Szimbolikushoz tartozó oppozíció 

segítségével vált elgondolhatóvá (vagyis, ami nem Szimbolikus, az Valós).727 A határ a 

szemiózis inherens megakasztása, a két digitális állapot közötti szünet, akár mint Shannon 

modelljeinek átírása (de nem a telegráf szimbolikusan kódolható szünetei), akár a 

modellen belüli kapcsolási idő, a 0-nak 1-be fordulása. Ez a megakadás a Valós egy 

másfajta aspektusát hozza előtérbe, mint amilyenről az előző részben szó volt. Ez az 

aspektus nem egy affirmatív differencia vagy produktív negativitás, nem a Valós 

szükségszerű feltűnése a Szimbolikus jelölési aktusában (keződpontként mint notáció), 

hanem éppen az időbeli lehetőségfeltételek ütemezésében játszik szerepet azzal a 

szegmentációval, amely azért iktat üres helyeket, hogy valami értelmezhető legyen: a 

papír fehér foltjai szeparálják a betűket, a diszkrét állapotok közötti kapcsolások a 

komputációt ütemezik. E nélkül az üres jelölő ad infinitum térne vissza mindig a 

jelölésben a φ notációjához hasonlóan, hiszen a (Valós) hardver feladata, mint arról már 

volt szó az előző részben, mindössze annyi, hogy notációknak biztosít otthont. Ez nem 

foglalja magában azt a primordiális és temporeális eseményt, amelyhez vissza lehet 

kapcsolni; kell hozzá egy művelet is: a kasztráció rekurzív algoritmusként.  

Ellentétben a posztstrukturalizmus felfogásával, a lacani elmélet a Valós és 

Szimbolikus közötti interakciót a kasztrációban nem szemiotizálja, de nem is a 

pszichológia azon „debil történeteként [érti], melyet vélhetőleg minden gyermek 

megalkot, amikor a nemek közötti differenciával szembesül.”728 A kasztrációt úgy fogom 

fel, mint annak temporális struktúráját, ahogyan a Szimbolikus oppozícióiba a +-ok és --

                                                             
726 Ernesto LACLAU, Why do Empty Signifiers Matter to Politics? = UŐ., Emancipation(s), Verso, London 

– New York (NY), 2007, 36. 
727 Vö. KOLOZOVA, Cut of the Real, 84. 
728 François PERALDI, Why did Peirce Terrorize Benveniste?, Semiotica: Supplement, 1981, 173. 
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ok által az Imaginárius kalkulusalkotása a Valósról leválasztódik úgy, hogy „a 

gyermeknek a Valóshoz való viszonya mindazonáltal [még mindig] a valóság által 

mediatizált. A valóság az, ami kiszimbolizálódott a Valósból”729 az Imaginárius által 

jelölőként, annak mozgását is demonstrálva az ex-karnációban, ahogyan a 

preszimbolikusra recirkulálódhat a Szimbolikus. A kasztráció tehát egyrészt 

szimbólumalkotás, másrészt viszont egy visszakapcsolás a Szimbolikusból abba a 

bonthatatlanságba, amely egyáltalán lehetővé teszi a jelölést – ezért rekurzív. Lacan, 

Turinghoz hasonlóan, ezt a modern “thinking machines” memóriáihoz hasonlítja (É 431), 

melyekben úgy inzisztál a kódláncolat, hogy a transzferenciában újra- és újraalkotja 

magát (l. 27. ábra), hogy a hardver magasabb hierarchiáiba beíródva, egybegyúrja 

hardvert és szoftvert az eredeti különbségre való emlékezésben, vagyis ahogyan előbbi 

adta utóbbit, úgy az utóbbi operacionalizálódik (pl. a BIOS esetében) az előbbiben. 

Amennyiben, ahogy először Kittler feltételezte a Szimbolikus Gép kapcsán, tényleg van 

összefüggés a lacani pszichoszemiotika és a komputáció között, úgy az ténylegesen csak 

pszichózisszemiotikaként (a jelölés kondíciónak schreberi reflexiójaként) tudja ezt a fajta 

temporeális indexet posztulálni: „a programozható gépek, mint azt Turing képzelte, 

gyermekek egy jólismert családi háromszögben: képezve arra, hogy amit kérünk, 

teljesítsék, internalizálják azokat a (formális) törvényeket, melyeken elismertségük 

múlik, és megadják nekünk azon válaszokat, melyek nekünk járnak a feltett 

kérdésekre.”730 

A saussure-i szemiotika ehhez temporálisan is elégtelennek látszik, és ez a harmadik 

fontos érv amellett, hogy Lacan a már kivesézett ’57-es L’instance de la lettre-ben az 

afáziával nyitotta meg tanulmányát. Ugyanis már maga Jakobson is kritika alá vette 

Saussure-nek azt a hiányosságát, hogy semmifajta más mozgás nem jelenik meg nála, 

mint a progresszió. Szerinte a svájci nyelvész csak a láncolati működést (concatenation) 

tartotta érvényesnek,731 miközben ennek párja, az egybeesés (concurrence) soha nem 

jelenik meg a struktúrában. Márpedig ennek tudható be elsősorban, hogy Saussure-nél 

szó szerint nagyon egy irányba mutatnak temporálisan a dolgok, holott akár még egy 

olyan időstruktúra is explicite megjelenhetett volna nála, amely például a jelölési 

                                                             
729 Ua. 
730 Andrew GOFFEY, Intelligence = Software Studies, 140. 
731 JAKOBSON, Two Aspects of Language, 60. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy Saussure anagrammákról 

szóló jegyzetei ekkoriban még nem kerültek elő.  
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differencia eredetéhez szükséges. Vagyis Saussure a horizontális tengelyén kívül 

nemcsak hogy nem alkalmazott egy vertikálist, vagy legfeljebb szegmentálásra (l. 3. 

ábra), hanem a jelölő és a jelölt közötti temporális viszonyt is tisztázatlanul hagyta.732 

Ezzel Jakobson implicite azt jelentette ki, hogy tulajdonképpen a saussure-i szemiotika is 

egyfajta afáziás zavarban szenvedett. Lacan azonban éppen arra a vertikális tengelyre 

koncentrált, mellyel a szegmentáció logikája bevezethetővé válik a Valósba, hogy aztán 

a betű biztosította jelölők desifrírozhatókká, újrarendezhetőkké, stb. váljanak. Ez persze 

azt is jelenti, hogy valamifajta időbeli cezúrának léteznie kell Lacan szerint a jelölő és a 

jelölt között, ami lehetővé teszi utóbbi szüntelen becsúszását az előbbi alá. 

Az Oidipusz-komplexusnak alapot szolgáltató mítoszt is ugyanezért nevezheti Lacan 

afáziásnak; „[e]zt a megjegyzést megtehetnék a pszichoanalitikusok, ha kicsit 

komolyabban állnának hozzá a dolgokhoz, és nem szórakozgatnának azzal, hogy 

Agamemnónból vagy Oidipuszból mindig előrántsanak valamit, mindig ugyanazt” (SXV 

174). Csak akkor lehet, és azért lehet mítosz, mert a szinkronikus műveletekre ez húzható 

rá, úgy transzponálva külsőlegessé valamit, hogy az igazság szerint már mindig belül van 

az analízisen – ezzel mindig mitizálják a cirkulációt, a mítoszt a másik pozíciójába 

helyezve. Lacan viszont megfordítja a dolgot, és cirkulációként nevezi meg az Oidipusz-

komplexust (SXV 175). Ez pedig az énkonfigurációkban túlmutat a tükörstádiumon, mert 

egy az előtti pillanatra vonatkozik, ahol a primordiális szubjektifikációja a primordiális 

szubjektumnak733 olyan szimbolikus instanciává avanzsál, amelynél a Másik modulációja 

működik már a cirkulációszabályozás diskurzusaként. Ennek működése formalizálhatóvá 

kell váljon, e formalizációra példát pedig az apa törvénye ad. Az előző részben a törvény 

életbelépését a jouissance-szal kapcsolatban úgy értelmeztem, hogy az nem az élvezetet 

korlátozni kívánó szabály megszegésekor (örömelven túli halálösztönként) történik, 

hanem éppen egy információelméleti törvény érvényesítéseként; entrópia (Valós) és 

információ (Szimbolikus) interakciójában. Milyen törvényről van szó az Oidipusz-

komplexusban? Az incesztus tiltásával együtt a kasztráció affirmációjáról. 

Hagyományosan e bináris és szubverzív mozgást szokás a Szimbolikus Rendnek mint 

törvénynek megfeletetni, annál is inkább, mert Lacan itt ismételten Lévi-Strauss 

elgondolásaira épít, méghozzá a diskurzusszabályozó törvények működési módjára; a 

                                                             
732 Ua. 
733 ZAFIROPOULOS, Lacan and Lévi-Strauss, 74. 
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nyelvtől a rokonsági viszonyokon keresztül egészen a szubjektum tudatáig.734 Ez bináris 

differenciákat tesz értelemszerűen szükségessé, melyek Lévi-Straussnál visszavezethetők 

az egyedi « trésor » („kincstár”)735 és a generális szabályok kétosztatúságára, a tudatalatti 

és a tudattalan, a lexikon és nyelv beszédet eredményező egymásrahatásában (É 277). 

 Lacan esetében mégsem érvényesül a strukturalista szemlélet a törvény kapcsán. 

Nemcsak azért nem, mert azzal a Szimbolikus oppozíciók egyik tagjának feleltetné meg 

a törvényt (pl. az rendezné el a lexikon elemeit), ahelyett hogy a két tényező egymáshoz 

való viszonyát szabályozna. (Ez már csak azért is lényeges, mert bár a pszichoanalízis 

fenntartja dualizmusát, de általában már az egyik tag oldalán kezdi el vizsgálni a másikat, 

pl. tudat és tudattalan, örömelv és halálszötön viszonyaiban a garast mindig az utóbbi 

tényező mellé rakja le.) Hanem még inkább azért, mert bár Lacan azt valóban a 

Szimbolikus Rend érvényesülésével azonosítja, de hangsúlyozottan a primordiális 

törvényről beszél (É 277). Ezért szerencsésebb úgy érteni a törvényt mint műveletet, 

amely magában foglalja a két tagot, egyszersmind pedig előállítja a köztük lévő 

differenciát. De nem kultúrtechnikaként, hanem olyan időbeli működésként, amely 

egyben rekurzívan alapozza meg magát, és vezérli a rendszert. Itt kapcsolódik a fallikus 

funkció a törvényhez, vagyis olvasatomban a törvény mindig egy primordiális jelölő vagy 

szimbólum funkciójának a törvénye. Ez már Freud Totem és tabujából is kitűnik, amikor 

az őshorda apjának alakja leginkább instanciaként vázolódik fel, vagyis a törvényt 

működése közben testesíti meg. Lacan márpedig egy ilyen olvasatot tart 

leválaszhatatlannak Freud antropológiai tanulmányként szituált könyvéről, vagyis a 

törvény előzetességére vonatkozót (É 130): abban olyan operatív ágencia jelenik meg, 

amely nem tartozik saját törvénye alá, kívül esik a Szimbolikuson. Az apai funkciónak 

márpedig magában kell foglalnia a halála után őt helyettesítő totem megóvásának 

szabályozását, illetve magát e szabályozhatóság megalapozását posztumusz módon, az 

incestus tabuval – 736  itt köszön vissza a mitikus diskurzus előzetességposztulációs 

potenciálja, amely biztosítja a törvénynek az életbelépési eseményt meghaladó 

pertinenciáját (hasonlóan ahhoz, hogy az analízis befejeztével a terápia hatása érvényesül, 

                                                             
734 Uo., 55. 
735 Bár valamiért kincstárként vagy kincsként szokták fordítani magyarra is, valamint az értelmezések is 

így kezelik, számomra érthetetlen, hogy a thésaurusszal való etimológiai rokonság miatt miért nem inkább 

az egyébként az adott kontextusban is jóval adekvátabb ’szótár’ lehetséges értelmét hozzák előtérbe az 

olvasatok a trésorból. 
736 Sigmund FREUD, Totem és tabu, Belső EGÉSZ-ség, Bp., é. n., 145. 
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vagy az elfojtott továbbra is működik az elfojtás után). Tehát ha Freud szerint egy 

rendszer eredménye – ez esetben a törzsi diskurzus szabályok által kitermeltéé – mindig 

két oldalról közelíthető meg, az egyik maga a rendszerben megjelenő ok-okozatiság, a 

másik viszont – és Freud ezt nevezi a ténylegesnek –, amelyik rejtve marad a 

rendszerben,737 akkor pontosan a rendszert megalapozó primordialitás, mely nem eleme 

a rendszernek, csak modulációként kapcsolódik a szabályokhoz, lenne a törzs valódi 

teljesítménye. Blumenberg szerint sem véletlen hogy ezt pont a gondolatok 

mindenhatóságánál jegyzi meg Freud.738 E cselekvési hasonlóságnál, vagyis egy imitált 

művelet és annak ugyanígy történő sikeres bekövetkezésénél, 739  az okokról a lelki 

hangsúly már magára a cselekvésre helyeződik át; „mintha semmi más, csak a mágikus 

cselekedet volna az, ami a kívánt dologgal való hasonlóság segítségével annak 

megtörténtét kierőszakolná.”740 Ha ezt a törvény életbe lépésére vonatkoztatjuk, amely 

csak az apa megölése után történik meg, akkor az apai funkciónak már elismertnek kell 

lennie. „Amikor az emberek leborulnak a törvény előtt, akkor már a törvény bálványként 

funkcionál” 741  – amikor a fiúk felismerik, hogy az apát kell megölni, az előtt már 

totemként kell elismerniük. 

A törvény szellemének és materialitásának keverésére takaros pédát találunk 

Cornelia Vismann-nál, aki Johann Peter Hebel egyik anekdotáját eleveníti fel: egy 

parasztember felkeresett a városban egy ügyvédet, aki közölte vele, rámutatva egy 

paragrafusra, hogy ennek alapján egészen biztosan el fogja veszíteni a perét. Mikor az 

ember mégiscsak meggyőzte őt, hogy vállalja el az ügyet, egészen csodálatos módon, 

számára pozitív ítélet született. Miközben ennek valós oka az volt, hogy a másik fél 

egyszerűen nem jelent meg a tárgyaláson, a paraszt annak tulajdonította győzelmét, hogy 

amikor az ügyvéd nem figyelt, a könyvéből kitépte az oldalt, amelyen a paragrafus volt.742 

A törvény érvénye és materialitása közötti különbség figyelmen kívül hagyása azonban 

Lacan felől nem épp egy szükséges lépés lenne a pszichoanalízisben? Miközben Freud 

kritizálja a mágikus gondolkodást, az nem épp a rendszer látens, ámde konstitutív 

                                                             
737 Uo., 99f. 
738 L. BLUMENBERG, Work on Myth, 8. 
739 FREUD, Totem és tabu, 86. 
740 Uo., 89. 
741 Barbara JOHNSON, Moses and Multiculturalism, University of California Press, Berkeley (CA), 2010, 

27. 
742 Cornelia VISMANN, Out of File, Out of Mind = New Media – Old Media, 98. 
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megalapozását nyújtja nála is?743  Tehát nem szükségszerű lépés-e ez ahhoz, hogy a 

törvényt lehessen primordiálisként és mégis posztumusz fenntartottként posztulálni a 

pszichoanalízisben, hogy a (re)cirkuláció érvényben maradjon? Ennek feltételezhető 

makrotemporális következményeit már a pszichoanalízis mediális színterének 

megalapozásakor megállapítottam Lévi-Strauss vad (mágikus), illetve modern 

gondolkodása kapcsán, vagyis azt, hogy csak az utóbbi mediatizáltsága képes ennek 

érvényt szerezni, és reflektálhatóvá tenni. És ha Lacan funkcionális szemlélete felől Freud 

nem azért használ itt mitikus időt, hogy absztrakká tegye a történéseket, hanem pontosan 

azért tételez mitikus előzetességet, hogy modelljét adja annak, miként lehet az analízis 

hatását a kezelés lezárulta után is pertinensként beállítani, akkor a törvény életbe 

lépésének utólagossága és az élő apa ágenciájához szükséges előzetesség időbeli 

paradoxona médiaelméleti kérdés is. Freud úgy akar tehát kontinuitást létrehozni, hogy 

ahhoz mindig szüksége van diszkontinuitásra, ez esetben egy diszkrét időpillanatra, 

amelyben már működik az a törvény, amely csak később lép érvénybe: kell a Szimbolikus 

a Valóshoz, hogy utóbbi megalapozza a Szimbolikust, ahogy kell az analóghoz a digitális 

temporalitása, hogy utóbbit megalapozhassa az előbbi. Az apa megölésének eseménye 

mediális eseményként ismét az analóg turbina és a digitális papírgép eltérő rezsimjeit 

ugrasztja egymásnak, illetve az utóbbinak az előbbire való reflexióját teszi szükségessé, 

mint azt az előző részben tárgyaltam. 

Mikrotemporális szinten ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy csak a rekurzív kapcsolás 

tesz egy visszatérést plauzibilissé: az apa törvényéhez való visszatérést és az apai törvény 

visszatérését. Ez mindig csak az apa halála (hiánya) révén létrejövő apai funkció (az 1-be 

kapcsolás), amihez már kasztráció szükséges; ez az élő apa önkasztrációja (az 1-nek a 0-

ba fordítása, a fallosz elé a mínuszjel odatétele). Mint azt Lacan megfogalmazza, ez egy 

strukturális szükségszerűség (SXI 56) ahhoz, hogy a struktúra kevert legyen: csakúgy, 

mint a mágikus gondolkodás, a szellemet és az anyagot a törvény esetében egymásba 

játssza a pszichoanalízis. Lacan számára ez az inmixing, 744  ami megengedheti a 

                                                             
743 Derrida e szinesztéziáját szellemnek és anyagnak a törvény olvashatóságának és olvashatatlanságának 

egymással nem szembenálló működéséhez kapcsolja a desifrírozásban: vö. Jacuqes DERRIDA, Before the 

Law = UŐ., Acts of Literature, Routledge, London, 1992, 197. A III. 5. b) ii. alfejezetben szintén egy 

vismanni kijelentés mentén még szót ejtek az olvashatatlanná rendelés során létrejövő csak olvashatóból 

kibontható működésmódról, igaz nem a törvény, hanem Freud varázsnotesze kapcsán.  
744 Vö. Jacques LACAN, Of Structure as an Inmixing of an Otherness Prerequisite to Any Subject Whatever 

[sic!] = The Structuralist Controversy: The Languages of Criticism and the Sciences of Man, szerk. Richard 

MACKSEY – Eugenio DONATO, The Johns Hopkins UP, Baltimore (ML), 1979, 193f. 
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visszatérést egy pillanatra, melynek egyáltalán léteznie sem lehetne, mert eleve olyan 

művelet hozhatja létre azt előzetességként, amely már egy törvényen alapul. Miután 

életbelépett, onnantól lehetséges egy az előtti pillanatot feltételezni, de a törvény alapján: 

a fiúk megölik a törvényhozó ágenciával rendelkező apát, akinek halála után 

érvényesítődik a törvénye: a kasztráció megtörténik, megalapozva valamennyi további 

bináris kódolást – de hol marad az előzetes posztulációja a törvényhozás műveletének? 

Freud Totem és tabuja Lacan szerint itt mintaszerű, mert egy mitikus eseményt tesz e 

szükségszerűség metszéspontjához (É 117), így pedig a visszatérés aktusa tényleg 

közelebb áll a kortárs matematikai értelemben vett visszakapcsoláshoz (SXI 56). Az 

elfojtott visszatérésén túl itt Lacan az egész pszichés apparátus regresszív 

alapműködésére hivatkozik (SXI 57), melyet a már az előző részben tárgyalt, az égő fiúról 

szóló álomnak Freud által paradigmatikusnak tekintett dinamikája garantál. Freud tehát 

Lacan szerint azért fordul a mítoszhoz, mert csak annak segítségével sikerül neki egy 

strukturális szükségszerűséget posztulálni, de ez logikai lehetetlenséget eredményez, 

nevezetesen, hogy a kasztráció aktusa, amely Szimbolikus helyi értékkel kell már bírjon, 

alapozhatja meg egyáltalán a Szimbolikust. 

Az előző részben már tárgyalt szimbolikus tartozás, mely a szubjektum eredőjét adja 

meg a Szimbolikusban (SXI 57), a fallosz ősjelölőjének bevezetése után tehát még egy 

apóriával adós marad: a tartozásnak egyben a diskurzushoz való hozzátartozásnak is kell 

lennie, ami valami diskurzuson kívüli által alakítódik ki. Ez a Szimbolikus 

implementációja a Valósba, egy ősjelölő produkciója a kasztráció által (- odahelyezése a 

φ elé, ezzel bináris kódolást létrehozva), amelyik megkapja a szimbolikus fallosz( 

funkció)t. És ez a már említett operatív (Valós) határ, az aktív megakasztás révén 

következhet be: időbeli visszatérést indukál, és nem egy új törvény bevezetését – ez a 

kibernetika logikája.745 Amikor Lacan a kibernetikáról tartott előadásában nem fogadja 

el azt a bináris oppozíciót, hogy a véletlen vagy a szándék hiánya, vagy egy törvény 

életbelépése révén következhet be, sem azt a determinista hozzáállást, hogy a törvény 

pontosan a szándék hiánya által bekövetkezett véletlenre vonatkozik (SII 340), akkor 

éppen a rekurzió kibernetikai fogalma felé orientálódik. Ugyanis ha a Valós mindig 

ugyanott van, ezért az ember önkéntelenül is beleütközik, ennek megállapítása csak azon 

tudományok után volt lehetséges, amelyek már egyértelműen a szimbólumokkal 

                                                             
745 Vö. SCHÜTTPELZ, Eine Umschrift der Störung, 246. 
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dolgoztak (vö. Newton egyenletei a bolygók mozgásáról). Bár az égen mindig ugyanott 

lévő csillagok térképe hamarabbi, mint a Földről készített térkép (SII 342), csak a modern 

tudomány felől tehető meg ez a kijelentés, amely tudomány a Valósból valamit 

kiszimbolizált. Mert Lacan szerint az ezt megelőző gondolkodásban nem eszméltek rá 

arra, hogy rítusok nélkül is megtörténnek az események (pl. busójárás nélkül is elmúlik a 

tél), a ciklikusságnak a humán ágencián keresztül történő előállítása pedig nem ismeri fel 

a Valóst. A helyzet akkor változott, amikor a szimbolikus ütemezése implementálódott a 

Valósba, amikor diszkretizálhatóvá vált a pillanat az óra által,746 nekifeszülve a természet 

analóg idejének. Ha az ember az időt csak az idővel tudja mérni (SII 343), az analógot a 

digitálissal, ahhoz nem elegendő az egyszerű ex-karnációja a Szimbolikusnak a Valósból, 

hanem vissza is kell vezetni a belőle nyert szimbólumokat, hogy mérhetővé váljon 

állandósága, de éppen mindig a természet feltételei szerint biztosított módon. Lacan 

viszont a kibernetikát nem a tudományhoz sorolja, hanem a tudománynak erre a 

szükségszerűen rekurzív aktusára tett reflexív horizontnak tartja (SII 341):747 az idővel 

történő időmérés idejét és dinamikáját csak ez adhatja meg. Lacan példája erre Pascaltól 

átvéve egy körökre osztott játék, ahol az ember a leginkább találkozhat a Valóssal, 

amennyiben a játék megszakad egy kör közepén (SII 345), ami egy teljesen random (a 

Valós zajából nyert Szimbolikushoz tartozó) folyamatban (pl. kockajáték, mint az előző 

részben a jouissance-entrópia összefüggés kapcsán Valós és Szimbolikus határán) 

teljesen random beálló történés (üresség), mely utóbbi egyébként alapvető 

szükségszerűségként áll minden egyes kör végén is, annak érdekében, hogy újabb random 

folyamat (újabb kör) jöhessen létre, vagyis hogy egyáltalán körökről lehessen beszélni 

(az egyik random sorozat elváljon a másiktól). 

Jelzésértékű, hogy Lacan Pascal dilemmájával kapcsolatban pont egy ilyen viszonyra 

koncentrál, mert a hagyományos értelmezésben – a Pierre de Fermat-val folytatott 

                                                             
746 Ehhez l. a II. 4. a) i. alfejezetet. 
747 Ez nagyon spekulatív módon, de analóg lehet azzal a furcsa passzussal Heidegger Technikschriftjében, 

ahol teljesen váratlanul nem csak kronológiailag nevezi a modern tudományt a modern technológiához 

képest elsődlegesnek, hanem mint aminek szükségszerűen elő kell készítenie az utat a természetből a 

modern technológia lényegének: Martin HEIDEGGER, Die Frage nach der Technik = UŐ., Vorträge und 

Aufsätze, Klostermann, Frankfurt/M, 2000, 23. Bár filológiailag nem tudom alátámasztani, feltételezhető, 

hogy Heideggernek ez a két évvel korábbi előadása köszön itt vissza modern tudomány és kibernetika 

viszonyában, és Lacan így adja értelmezését annak a szükségszerűségnek, hogy a modern tudománynak 

előznie kell a technológiát. Vagyis a modern természettudomány úgy készíti elő az utat a kibernetikának, 

hogy ugyan a maga számára hozzáférhetetlenül, de végrehajt egy cirkulációt (V=>S & S=>V), amely a 

kibernetika sajátja, és amely aktust csak a kibernetika képes elgondolni.  
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levelezés fényében – Pascal kockázásában más szokott figyelmet kapni. A megszakítás 

ugyanis úgy vetődik fel (magánál Pascalnál is kérdésként), miként egyeznek meg a felek 

a nyert körök összegéről, amennyiben a játék idő előtt megszakad. A vita a felek között 

arról szólhat, amennyiben egyikük se éri el a kívánt mennyiségű nyert kört, hogy egészen 

bizonyosan az nyerte volna-e a játékot, aki több kört nyert idáig.748  Rüdiger Campe 

értelmezésében a Pascal által általános módszernek nevezett eljárás, amely erre a 

problémára alkalmazható, kettős értelemben is kalkuláció: egyrészt matematikai 

gondolkodást kíván meg, másrészt a szituáció taktikai szempontú elemzését. 

Nevezhetnénk ezt avant la lettre játékelméletnek, azonban Campe megjegyzi, hogy Pascal 

mind a levelezésben, mind pedig Huygens elmélete kapcsán nyilvánvalóvá tette, hogy a 

játékok megértésére nem azért törekedett, mert azokat az élet más területén lévő 

történések modelljének tekintette – mégha a megváltás tárgyalásakor meghatározó 

motívummá is vált a szerencsejáték. 749  Mégis, a véletlenszerűség – Campe 

értelmezésében, amely összecseng a Lacannál a jouissance-appareilről az előző részben 

írtakkal – Pascanál a hit és a metafizika profán és materiális párjává vált. A kocka 

fiziológiája, a vele játszott játék szerialitása és a megtörténő véletlen egymásra 

vonatkoztatása adja azt a kalkulációt, amely nem fenomenizálható és nem tapasztalati, 

mégis érvényessé válik750 – ennyiben pedig előfeltételezi a kibernetika paradigmáját. A 

Valós mindig ugyanott található, tehát egy kör vége mindig ugyanakkor következik be, 

de ebben az esetben a Valós azért kezdhet ütemezni (elválasztani a szimbolikus 

randomitás köreit a kockajátékban, mint az analóg átmenet a digitális stádiumokat), mert 

már ütemezett az előhívása (pl. ha időre megy egy kör, akkor az analóg állapot előtt már 

ott a diszkretizált idő): a kibernetika a szimbólumok ilyen Szimbolikus és Valós közötti 

cirkulációjának tudománya. ‹‹ Il faut que cela fonctionne dans le réel et indépendamment 

de toute subjectivité. Il faut que cette science des places vides, des rencontres en tant que 

telles, se combine, se totalise, et se mette à fonctionner toute seule ›› (SII 346).751  

Ugyanakkor ez nem idegen a pszichoanalízistől sem, láttuk már a megszakítottság 

perszeverációjánál a Signorelli példában: ahogyan az értelmetlen műveleteket indukál (a 

                                                             
748 Rüdiger CAMPE, The Game of Probability: Literature and Calculation from Pascal to Kleist, Stanford 

UP, Stanford (CA), 2012, 38. 
749 Uo., 39. 
750 Uo., 40. 
751 [„Ennek [a kibernetikának] a Valósban és mindenfajta szubjektivitástól függetlenül kell működnie. Az 

üres helyek – és a [Valóssal] találkozás – e tudományának kombinálni és totalizálódni kell, hogy önállóan 

kezdjen funkcionálni.”] 
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rébusz szegmentálást, a bonthatatlan diszkretizációját), úgy a hiányzás és üresség is, 

hiszen Freud a Herről Hercegovinára, arról Boszniára asszociál, a trafói betege 

öngyilkossága nemcsak Boltraffiót adja ki, de a törökök impotenciájához is visszavezeti, 

amelyről eredetileg szólt a beszélgetés (a diszkontinuitás origója), mint azt már 

tárgyaltam az előző részben. Az üres helyhez mindig vissza kell térni, az üres hely mindig 

visszatér: a Valósba mindig beleütközünk a Szimbolikussal. Ehhez hasonlóan az 

önkasztráció mint a Szimbolikus Valóson keresztüli önmegalapozása már mindig egy 

saját magára vonatkozó rekurzív algoritmus egy kitermelt idővel, aminek egybe kell esnie 

kitermelő folyamatának lefutási idejével: ez a médiumarcheológiai temporealitás. Vagyis 

egy olyan időbeli folyamat, mely úgy megy végbe a Valósban, hogy lehetőségfeltételei a 

Szimbolikusban adottak (pl. a diszkretizált idő az oppozíciók nyújtotta szegmentáció 

révén). A temporeális esemény ellenáll nemcsak mindenfajta statikus szimbolizációnak, 

de túlmutat mindenfajta mediatizáción is (SII 196), ideje pedig a Wiener által “time-of-

non-reality”-nek nevezett kapcsolási idő, mely egyszerre szinguláris és funkcionálisan 

multifokális (mint a pascali példánál a körök megszakítása): a loopot (cirkulációt, melyért 

a mítosz kiáll áramkörként Lacan szerint) éppúgy magában hordozza, mint a haltot (a 

jelölhetetlen eredeti eseményt mint eredetet – Freud megszakított beszélgetését).  

Miért segít a törvény mitikus posztulációjában az apa önkasztrációjánál a 

kibernetikai modell? Wiener szerint minden digitális eszköz lényegében egy olyan 

analógnak felel meg, amelybe szünetek, lyukak vezetődtek be; éppen ezek a nem 

diszkretizált, de az idő diszkretizálását lehetővé tevő üres helyek miatt képesek a digitális 

médiumok nem lineáris működésre.752 A primordiális törvény aktus utáni életbe lépése 

már törvényi minta alapján a mítosz diskurzusában a Szimbolikus és Valós inmixingjével 

garantálható. Ez az inmixing egy hasadás, határ(felszámolódás) amely mindig ugyanúgy 

és ugyanott található ugyan (Valós), de nem mindig ugyanott és ugyanúgy fogható be 

(Szimbolikus). Lacan kibernetikai és egyáltalában vett algebrai reményei életművében 

mind abból fakadnak, hogy éppen a struktúrák lehetetlensége, jelölhetetlen paradoxanai 

(mint az apa önkasztrációjának szüksége a Szimbolikus életre hívásához) viszik színre 

azokat az üres helyeket, melyeken a Valós megmutatkozhat: a vésettel, amely a halmazt 

üresnek mutatja (25. ábra), vagy a 0-nak az 1-be fordulása közötti üresjáratot, amely az 

                                                             
752 Vö. Jörg PFLÜGER, Wo die Quantität in Qualität umschlägt: Notizen zum Verhältnis von Analogem und 

Digitalem = HyperKult II: Zur Ortbestimmung analoger und digitaler Medien, szerk. Martin WARNKE – 

Wolfgang COY – Georg Christoph THOLEN, transcript, Bielefeld, 2005, 43. 
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ajtó mindig csukódásra készségét hordozza (26. ábra), a becsukódás folyamatát, a 

binárison kívüli infinitezimális kalkulust 0 és 1 között. Ez lenne egy nem statikus 

szimbolizáció az üresjáratok miatt egy szekvenciális adatfolyamban és -folyamok között. 

És ehhez a kell a kibernetika: ‹‹ A la science de ce qui se retrouve à la même place, se 

substitue ainsi la science de la combinaison des places en tant que telles. Cela, dans un 

registre ordonné qui suppose assurément la notion de coup, c'est-à-dire celle de scansion 

›› (SII 345).753 

A Szimbolikus transzponációja a Valósba a kasztráció aktusával már egy rekurzió 

tehát, mely a falloszt mint ősjelölőt a bináris rendszer alapjává teszi: nem egyszerűen egy 

szimbólum rögzítése, amely aztán mindig ott marad, mintegy jelölődik,754 hanem Lacan 

szerint éppen a kibernetikai applikáció adhat neki szárnyakat a cirkulatív működéshez 

(SII 345f.) – erre láttunk példát az étkészletre vésődő szimbólumok Imaginárius 

performanciájánál. Illetve láttuk Lacan 1-2-3 modelljénél, ahol a Valós totális 

randomitását átveszi a Szimbolikus stochasztikájához, hiszen az üres hely, a caput 

mortuum szükséges a Szimbolikus (auto)ütemező/szegmentáló logikájának 

kialakításához. Azonban a szimbólumok interakciója vissza is íródik a Valósba, egy 

szintaktikát biztosítva a káoszban, amikor a fejt vagy írás dobás esetlegessége 

determinizmusba fordul: egy 1-es és 3-as közé ékelődik egy 2-es; mint azt már az 

előszóban idéztem: « Car nous ne prétendons pas, par nos α, β, γ, δ extraire du réel plus 

que nous n'avons supposé dans sa donnée, c'est-à-dire ici rien, mais seulement démontrer 

qu'ils y apportent une syntaxe à seulement déjà, ce réel, le faire hasard » (É 43). A francia 

kibernetika ráadásul diszkurzív szinten is jó helyzetben volt a « contrôle » angoltól eltérő 

jelentése miatt, mivel tartalmazott egy olyan temporálisan ambiguis dimenziót, miszerint 

egyszerre engedi egy valós idejű nyomkövetését a folyamatnak, illetve kiegészítését, 

korrekcióját egy műveletnek bizonyos idő alatt és az eseményt követően, egyesítve a 

parancs (commande) nem lineáris és a feedback (rétro-action) cirkuláris kauzalitását.755 

Ez teszi lehetővé egy manipulálható idő elgondolhatóságát,756 ami nem fizikai, hanem a 

Valós és a Szimbolikus szimultán operációi által létrehozott; zeitreal. Ez a temporeális 

                                                             
753 [„A mindig ugyanott lévő tudományát fel kell váltani a kombináció tudományának. Egy olyan rendezett 

regiszterben bukkan ez fel, amely feltételezi a kör [play] fogalmát, vagyis az ütemezését.”] 
754 JOHNSTON, The Allure of Machinic Life, 97. 
755 Christopher JOHNSON, “French” Cybernetics, [Oxford] French Studies, 2014/1, 9. 
756 Max BENSE, Kybernetik oder Die Metatechnik einer Maschine = UŐ., Ausgewählte Schriften, Bd. 2, J. 

B. Metzler, Stuttgart, 1998, 442. 
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működés, ahol a folyamat kitermel egy időstruktúrát, miközben ő maga is rendelkezik 

eggyel, így a kettő interakcióba léphet. Hovatovább, a bináris közvetítésének és 

realizálásának mikrotemporális logikáját makrotemporálissá tágítva, a 0 és 1 közötti 

váltás szimbolikusan jelölhetetlen üres helyének valós idején keresztül,757 a tudattalan 

lévi-straussi értelemben vett univerzalitása, mellyel ő a megfigyelő és megfigyelt 

viszonyának paradox jellegét igyekezett feloldani annak atemporalitása révén,758 egyben 

éppen történelemrendező szerepkörre tesz szert, a rekurziók segítségével megbontva a 

linearitást (vad és modern gondolkodás között, de így láncolódhatott hozzá szigorúan 

technológiai, experimentális és operatív alapokon Freud Lacan révén Shannonhoz az 

előző részben). Tehát a kibernetika mind mikrotemporális, mind pedig makrotemporális 

szinten segít minket annak a viszonynak a megértésében, hogy adott egy Valóshoz tartozó 

művelet, melynek moduláló törvényét a Szimbolikus termeli ki. 

A kasztráció e törvény életbe lépése és primordiális posztulációjának divergenciája 

miatt válhat időkritikus műveletté; annak temporális struktúrája, ahogyan a Szimbolikus 

oppozícióiba a pluszok és mínuszok által az Imaginárius kalkulusalkotása (formalizáció) 

kiviteleződik. Nem fenyegetés tehát, hanem a törvény műveletének manifesztációja a 

szimbólumok terén après coup, ahogyan a φ elé odakerül a -, mint betű, amely ellenáll a 

jelölésnek, de amely megalapozza azt, ahogyan megalkotható a Φ=-φ egyenlet. Egy 

primordiális működés, melyet ugyanakkor a vezérlőjelek szimbolikus interakciója állít 

elő. Az incesztus tilalmának ilyen értelemben vett megszegése pontosan az S-nek /-be 

hajlítása. E tabu hiányzik a pszichotikusoknál az Oidipusz-komplexus elmaradása miatt 

(l. Schreber, aki a csatornát hallja ki a csőből). Mivel a betű alfanumerikus iterativitásban 

inzisztál, hogy az apa e tiltása sikeresen posztulálódhasson, pontosan kódsorokat kell 

látnunk, és nem szabad az őket felépítő vésetekre figyelni. Másképp megfogalmazva: a 

Szimbolikus törvénye, hogy a kódláncot már mindig is a Valós tartja egyben, a pszichózis 

pedig mindig erre a megalapozó gesztusra tud visszakapcsolni valós időben. A 

szimbolikus tartozás a(z apai) törvény regiszterében ezért egy időkritikus eseményhez 

vezet minket, nem kizárólag egy reciprocitáshoz, és a negatív törvény pozitívba 

fordulásához, mint a két fél közötti kommunikációt megalapozó kölcsönös lemondás a 

klán női tagjáról a házasságban Lévi-Straussnál (É 249), vagy a t betű tiszta negativitása 

                                                             
757 Bernhard SIEGERT, Passage des Digitalen, 9. 
758 Vö. Claude LÉVI-STRAUSS, Bevezetés: Történelem és etnológia = UŐ., Strukturális Antropológia, I, 28–

33. 
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Saussure-nél, ami minden oppozíciót megalapoz. Ez pedig választ ad arra is, hogy Ernst 

miért nem tartja időkritikusnak Turing gépét:759 az ugyanis képtelen lenne befogni azt az 

átmeneti állapotot, amelyik a lejegyzés pillanatát konstituálja, a törlést is ideértve.760 Bár 

Turing ennek az apóriának a feloldására egy egydimenziós papírszalagot tartott 

ideálisnak, 761  csak a megépített számítógép Neumann-féle architektúrája válhatott 

valóban időkritikussá: abban az analóg idő a digitális mérőműszereivel és az órajel 

szabályozásával összekapcsolódva már nem problémaként lépett fel, hanem egyáltalában 

az apparátus legfőbb ütemező üres helye lett.762 Az 1936-os ex-karnációja után a bevésés 

analóg idejére (vagy a papír üres helyeire) a digitális Szimbolikus rekurzíója, vagyis a 

Valósba implementálhatósága nyitotta meg egy visszatérési-visszakapcsolási aktus 

lehetőségét. 

Az üres hely a kasztráció esetében azonban nem egyszerű hely, hanem sokkal inkább 

egy kibernetikailag illuzórikus szituáció megkonstruálásának folyamata, vagyis az, 

amikor egy hiányból úgy állítható elő valami jelenlévő, hogy az soha nem volt,763 egy 

olyanhoz lehetséges kialakítani relációt, ami elveszettnek hitt, de közben soha nem történt 

meg; 764  a kibernetikai illúzió pszichózisszemiotikai (a Valósból kihozni valamit, 

miközben a gépből semmi váratlan nem jön ki, ahogy ezt Lacantól az előző részben 

idéztem) párja valójában magához a hiányhoz kialakított reláció a jelölésen belül, mely 

ugyanakkor visszanyúlik ahhoz, ami jelölhetetlen, de semmit nem talál ott (É 818).765 

Ennek a fedési aktusához szükséges az Imaginárius fallosz, egy soha nem elvesztett tárgy 

kompenzációjaként, de éppen az erről leválaszthatatlan (Valós) visszakapcsolási művelet 

integrálja azt rögtön a Szimbolikusba, egy olyan negációval, amely ugyanakkor 

mégiscsak a felszínre hozza azt, ami jelölhetetlen; a mínusz jelet. Ha a kasztráció tehát 

így értelmeződik Lacannál a nyelvbe lépés feltéleként, akkor már mindig grafikus 

előzetességként is adott a - mellékjellel a fallosz jelöléséhez illesztve, a szimbolikus 

fallosz funkcióját életre hívva, amely tényező egyáltalán ezt a visszacsatolást megengedi. 

                                                             
759 ERNST, Az időkritikusra irányuló kérdés, 70. Bár Neumann szerint Turing gépe is véges állapotú gép, 

végesen kis időegységekkel, csak hardver nélkül, ehhez l. még a II. 4. a) i. alfejezetet. 
760 L. ehhez Lacannak a papírgépet topologizáló aktusát a III. 5. a) i. és b) ii. alfejezetekben. 
761 TURING, On Computable Numbers, 75. 
762 ERNST, Az időkritikusra irányuló kérdés, 74. 
763  Claus PIAS, Die kybernetische Illusion = Medien in Medien, szerk. Claudia LIEBRAND – Irmela 

SCHNEIDER, Doumont, Köln, 2002, 56.  
764 Ennek topológiai átértelmezéséhez a vágytárgy kapcsán l. a III. 5. alrészt. 
765 Ez a következő részben a topológiai diskurzusában válik modellezhetővé, mint a művelet saját magára 

hajtása, l. a III. 5. a) fejezetet. 
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A - odaírása a fallosz elé azonban nemcsak ilyen (rekurzív)idő(-)produkciós aktus, hanem 

időbeli is egy temporálisan azonban még nem jelölhető (üres) helyen (SXVIII 183). 

Vagyis Lacan a Φ=-φ formulával egy olyan előzetesség indexszerű temporealitását 

kívánja jelölni, melynek megtörténő jelölési aktusa már az egész eseménystruktúrát 

kiadja – a mítoszt, amely pertinenciaként biztosít mindent, ami utána jön. Benne a betű, 

a notáció Valósbeli inzisztenciája a Szimbolikus Rend temporális a priorija is. Ezt a 

funkcióját pedig már a IV. szemináriumban megtalálta Lacan, majd pedig az V.-ben úgy 

vitte tovább, hogy az apának az Oidipusz-komplexusban betöltött szerepével 

azonosította, ahol, mint arról már az előszóban szó volt, egy jelölő kicserélése egy 

másikra elvben már maga az a jelölő, amelyik először vezetődik be a szimbolizációba 

(SV 484) mindig egy olyan pillanatnak köszönhetően, amelyik „kimarad” – ez a 

szubsztitúció relékapcsolása (0 és 1 között).766 Az a mozgás pedig, ahogyan a fallosz 

funkciójával kiváltja a Szimbolikus tartozást – lényegében egy primordiális jelölési 

aktusként – Lacantól az Apa Nevei jegyet kapja.767 Hogy mi a jelentősége annak, hogy 

ezt Lacan szigorúan csak metaforaként hajlandó érteni, arra a következő részben térek ki, 

felmutatva az életműben a tropológia topológiai konnotációt, ebben a fejezetben azonban 

még arra reflektálok, hogy Lacan miért nevezi e struktúrát (vagyis nemcsak kicserélni a 

hiányt valamire, hanem egy hiány[zó szabály] alapján meglépni mindezt) lehetetlennek, 

pontosabban, miért nélkülözhetetlen a lehetetlenség benne. Ugyanis az eddigiekben 

valószínűleg még a felfejtésem ellenére is némileg túlkomplikáltnak ható időbeli 

                                                             
766 Erről bővebben l. a III. 5. b) ii. alfejezetet a metaforánál. 
767 Megjegyzendő, hogy eredetileg ez volt a XI. szeminárium címe, melyet Lacan még a Sainte-Anne 

kórházban kezdett meg, ám ekkor rúgták ki a Societé Française de Psychanalyse tagjai közül is, így az 

elmúlt tíz szemináriumának a helyszínét meg kellett változtatnia. Ennek köszönhetően került át – Lévi-

Strauss és Louis Althusser aktív közbenjárásával – az École Normale Superieure-re, és kezdte újra a XI. 

szemináriumot, azonban már a közismert, a pszichoanalízis négy alapkoncepcióját tárgyaló tematikával. A 

rektor, Robert Flacelière ekkoriban még jótékony, felvilágosult szellemként jelent meg a nyitóalkalmon 

(SXI 10), azonban nem kellett hozzá öt év, hogy megromoljon viszonyuk, és az utolsó salle Dussane-ban 

tartott, ’69-es szemináriumán már a gúny céltáblájává váljék: Flacelière „apócaként” (cordelière), 

„selyemzsinórként” (amit nem szabad nagyon erősen húzogatni) és „szellentőként” (flatulencière) 

aposztrofálódik (SXVI 328). Flacelière rosszallását az váltotta ki – túl a ’68-as események hatására az ENS-

ön megerősödő belső hatalmi harcokon –, amit Lacan a nyelvészettel művelt, illetve hogy Freudot algebrává 

transzformálta (Jean-Michel RABATÉ, 68+1: Lacan’s année érotique, Parrhesia, 2009/6, 37). Anélkül 

helyezték így át szemináriumát a jogi karra, hogy Derrida kiállt volna érte (ROUDINESCO, Jacques Lacan, 

342.), ez a cserbenhagyás azonban remek lehetőségnek is bizonyult: egyrészt még többen látogatták 

szeánszait, másrészt pedig végre olyan filozófusok előtt szerepelhetett, akik nem voltak kitéve a 

pszichoanalízis hagyományos értelmezésének (vö. SXVII, 9f.); a fiatalabb generációt kijátszotta a 

gerontokrácia ellen, és ennyiben végrehajtotta saját pszichoanalitikus forradalmát (vö. RABATÉ, 68+1, 37.). 

L. még ehhez a III. 6. b) fejezetet. 
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folyamatok nem véletlenül tűnnek lehetetlennek. Ennek feloldását a következő 

alfejezetben végzem el, ezt az alfejezetet azonban még az Apa Neveivel lezárom.  

Az Apa Nevei kapcsán Lacan két dolgot jegyez meg. Az egyik, hogy egy 

tulajdonnév, a másik, hogy szorosan kapcsolódik a mítoszhoz és annak világrendező 

pozíciójához (SX/XI 422). Az előbbit, ahogyan Lacan utal is rá az eredeti XI. 

szemináriumon, már a IX.-en nagyjából körbejárta, és olyan nyugvópontként tételezi, 

melynél minden szignifikáció megbicsaklik. Árulkodó, hogy a tulajdonnévvel 

kapcsolatban a gondolatait megfogalmazó Russel kutatási területét, a halmazelméletet, 

betűk játékaként (SIX 76) határozza meg Lacan. Ennek ellenére Russel mintha éppen 

saját feltevésére nem figyelne: a tulajdonnév attribútumaként az analitikus filozófus az 

egyediséget jelöli meg, míg Lacan némileg túlozva azt írja, hogy ez alapján Szókratész 

sem lehetne tulajdonnév, és főleg nem kizárólagosan a filozófusnak kellene eszünkbe 

jutnia róla (SIX 77). Az általa hivatkozott egyiptológus felveti a homonímia lehetőségét 

a tulajdonnevek meghatározó tulajdonságaként, 768  amellyel a L’instance de la lettre 

hommes és dames példájával inverz jelölést kapunk. Alan Gardiner szerint éppen a 

köznévvel ellentétben, mely előtérbe hozza a tárgy jelentését, a tulajdonnév jogosíthatja 

fel tárgyát arra, hogy az túllépjen saját magán, és más tárgyakkal kapcsolatot teremtsen 

(SIX 79). Hogy a tulajdonnév belepését a viszonyrendszerbe769 Gardiner a “sound-sign” 

és a “visual or other image” kapcsolata révén artikulált csereértékkel ruházza fel,770 azt a 

jelölő és jelölt közötti viszonyra hivatkozva teheti meg (SIX 79): a tudás a jelölt dologról 

maximum enciklopédiák segítségével állhat rendelkezésünkre, a jelölés folyamatából az 

nem kiolvasható, míg a jelölő és jelölt közötti kapcsolat eleve adott az ember számára. A 

megkülönböztetés alapjának pedig nem mást tesz meg, mint a hangot, illetve a hangok 

artikulációja közötti különbséget, mely egyértelműen felidézi a képet a hallgatóban (pl. a 

kutya és a farkas hiába hasonlítanak egymásra, a kutya és a farkas fonémái közötti 

különbségek, illetve ezek egymás után következése egyértelműen elkülönülő gondolatot 

szülnek). Ezért Gardiner a nyelv mechanizmusát, a beszédet egy zongorához hasonlítja, 

melyen a két fekete billentyű között leütött fehér automatikusan D hangot eredményez.771 

                                                             
768 Alan H. GARDINER, The Theory of Speech and Language, Clarendon Press, Oxford, 1932, 16. 
769 Ez joggal emlékeztethet minket A fehér mitológiában a Nap tulajdonnév helyi értékének a megalapozó 

trópusokkal analóg helyzetére az általa létrehozott relációban. Vö. Jacques DERRIDA, La mythologie 

blanche = Marges de la philosophie, 291. 
770 GARDINER, The Theory of Speech and Language, 30. 
771 Uo., 33. 
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Ha a betű az, ami jelölő és jelölt viszonyának alapja, akkor a tulajdonnév – akár több 

Johnról van szó, mint az erdeti russeli példában, akár olyan tulajdonnevekről, melyek 

egyben köznevek is – artikulálásában ez teremtheti meg a differenciát, és hozhatja létre a 

dolgok közötti szembenállást: a hangsúlyokkal vagy legalábbis más ejtéssel kellene 

jelezni azt, amikor a saját Napunkról esik szó, és azt, amikor általában a galaxisok 

központi csillagzatát értik rajta.772 Látjuk a transzfert: a jelölő-jelölt viszony úgy valósul 

meg a köznév esetében, hogy az artikuláció követi a jelölők elemeinek differenciáját, a 

tulajdonnév esetében pedig ez a differencia áthelyeződik a jelölt tárgyakra, relációt 

teremtve a jelöltek között is a szupralingvális eszközökkel a beszédben. Természetesen, 

Lacan számára ez nem meggyőző, mivel semmifajta vokális különbséget nem fedez fel a 

köznév és tulajdonnév között, annál inkább feltételezi viszont a tulajdonnév grafikai 

idioszinkratizmusát (SIX 75f.).  

 A tulajdonnév és a tárgyak egymás közötti kapcsolataira egyébként maga Gardiner 

is grafikailag reflektál: Morgiana esetét hozza fel, aki John Stuart Mill eredeti 

fabulájában, miután észrevette, hogy háza ajtajára megkülönböztető jelzést rajzoltak 

krétával – annak érdekében, hogy kirabolják –, a többi ház ajtajára is felrajzolta a jelet, 

így felfüggesztve a differenciát. Gardiner úgy látja, helyesebb lenne e példát módosítani: 

különböző színnel kellene felrajzolnia a jeleket, így a rablónak tudnia kell, melyik szín 

jelenti a célpontot, ahogy például a John megkülönböztetődik az Arthurtól vagy a 

Philiptől.773 Russelnek is igaza lesz így a partikularitásban, és az őt kritizáló Gardiner 

megállapítása is érvényesül, miszerint: “by speaking of the prominence of the sound I 

have chosen what seemed the clearest and shortest way of expressing the fact that a proper 

name functions by means of its external distinctiveness, its outward contrast with other 

words. ’Sound’ has here been taken to include the visible appearance in writing.”774 

Ugyanis mindkét megközelítés eredetét a gráfiában jelölhetjük ki, éppen ezért, amikor 

Gardiner felveti, hogy a russeli (matematikai) formalizációs vállalkozása a nyelvi 

szimbolizáció kérdésének megközelítése közben lényegében a táblán lévő pontot is 

tulajdonnévvé avathatja,775 több se kell Lacannak, hogy kijelentse: azt az identitást (a 

                                                             
772 Uo., 37. 
773 Uo., 39. 
774 Uo., 40 [„A hang elsőbbségéről beszélve, úgy döntöttem, hogy a legtisztábbnak és legtömörebbnek 

látszó módja annak, hogy bemutassam, a tulajdonnév a külső megkülönböztetései mentén működik: a rajta 

kívüli kontraszt a többi szóval. A »hang« itt úgy lett alkalmazva, hogy az írásban látható megjelenését az 

írásban is magában foglalja.”] 
775 Uo., 61. 
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partikularitást), melyet Russel keres a tulajdonnévben, egyetlen dolog tudja kiszolgálni, 

méghozzá az ideográfia. « Je pose qu'il ne peut y avoir de définition du nom propre 

que dans la mesure où nous nous apercevons du rapport de l'émission nommante 

avec quelque chose qui, dans sa nature radicale, est de l'ordre de la lettre » (SIX 81). 

A kultúrák közötti íráskölcsönzések folyamata pedig még inkább felszínre hozta az 

írásjegyek ellenállását, ugyanis egy írásrendszer soha nem illett jobban ahhoz a nyelvhez, 

amelytől kölcsönözték, nem sikerült az adott nyelv fonetikájának vagy szintaxisának 

betörnie az írást, hanem éppen fordítva; amint belépett a nyelvbe, egyből elkezdte 

alakítani azt (SIX 85):776 az írást mint komplex modulációt, a tudattalanban inzisztáló 

betűt nem képes formára gyúrni az artikulált jelölő.  

Mi következik ebből tulajdonnév és írás viszonyában Lacan szerint? Fonák módon 

az, hogy Russelnek öntudatlanul mégiscsak igaza volt, amikor ragaszkodott a tulajdonnév 

önazonosságához, ugyanis egy ismeretlen írás és nyelv desifrírozásában a 

cserefolyamatok által strukturálisan érintetlen tulajdonnevek jelentik az egyetlen 

segítséget, és itt a legkézenfekvőbb példaként az egyiptomi hieroglifák megfejtésénél 

használt Kleopátra és Ptolemaiosz nevek szolgálnak. Ugyanis ezek maguk azok a vésetek 

(« de l'affinité, justement, du nom propre à la marque ») (SIX 86), amelyek az 

írásjegyek elnyomott dimenzióját testesítik meg, az ideogramma formalizációs 

potenciálját és a rébusz kompresszáló-extraktáló működését, melyeket már tárgyaltam 

lacani szempontból az előző részben, vagyis azt az írásképiséget, eredendő figurativitást, 

amely lehetővé teszi, hogy egyáltalában bármi vésetként funkcionáljon lacani 

szempontból (SIX 82). Tehát a tulajdonnevet a vésetként megjelenő immanens 

differenciája éppen arra teszi képessé, hogy a nyelv csak minimálisan legyen képes 

formálni, így lényegében e belső feszültség miatt maradhat csak saját relációinak 

kiszolgáltatott, folytonos csúszása elkülönül a nyelvi változástól, folyamatai nem 

szintaktikai viszonyoknak kiszolgáltatottak, hanem ő maga képes alakítani azokat (mint 

a kódolás üres helye). A tulajdonnéven nincs mit megérteni, mert egy enigma, így 

amennyiben a kódfejtés nem interakciós vagy nem üzenetértékű dimenzióján túllép, már 

elveszti idioszinkratikus működésmódját, és nem tulajdonnév többé.777 A tulajdonnév 

                                                             
776 L. a külső és belső rendszer közötti kölcsönzésekhez az I. 1. a) i. alfejezetet. 
777 Árulkodó lehet a BBC által készített Sherlock sorozat egyik epizódja, melyben Holmes Miss Adler 

mobiljába próbál belépni. Az I AM LOCKED képernyőkép maga is a kód része, a pin pedig nem más, mint 

SHER: a kód így egyrészt hipogrammatikusan tartalmazza saját nevét, másrészt egyből üzenetté is válik 

számára, kifejezve Adler érzéseit iránta (I AM SHERLOCKED). Eco A Foucault-ingájában Causaubon 
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tehát az a struktúra, amit a betű a jelölőben megmutat, egy ideográfia, egy pszichotikus 

feszültség a fixálási gesztus és annak valódi működésmódja között: valami polifón, de 

kódolható (redukcióval), a jelölésnek ellenálló, abban nem feloldódó dolog; egyszóval a 

Valós rezonanciája a Szimbolikusban. 

A másik szempont pedig, ami miatt az Apa Nevei előtérbe kerül Lacannál, a 

világrendezés olyan betű szerinti értése, ami csak a mítosz keretein belül válhat 

hozzáférhetővé. Ez az az időbeli diskurzus, amely lehetővé teszi, hogy a horda apjának 

az incesztus tabu hiányából történő megszületése együtt járjon egy ősi önkasztrációval, 

az eredeti jelölő kihúzása révén pedig törvénye életbe lépjen (SX/XI 423). Itt kapcsolnék 

vissza Lacannak a falloszról szóló előadására: a szubjektum úgy jelölheti saját létezését 

a rendszerben, hogy vagy mindent áthúz (az S-t /-be hajlítva), imagináriusan fenntartva 

egy illúziót, vagy engedi, hogy valami eredendően elfojtott megkapja a maga jelölését a 

fallosz által. Az apai ágencia aktusában azonban még se elfojtott, se Imaginárius nincs, 

rendszer pedig még csak a törvényt követően lesz. Olvasatomban az Oidipusz-komplexus 

mitikus természete az ezt az apóriát feloldó időbeli mozgásnak az egyetlen lehetséges 

diskurzusa Lacannál. Mielőtt azonban ez ilyen nagy horderejű következtetésekre vezette 

volna Lacant, érdemes röviden kitérni arra, milyen szerepe volt az életmű korai 

szakaszában. Az Encyclopédie française-nak írt hosszú, 1938-as szócikkében Lacan arról 

értekezett, hogy a családi komplexusok olyan formatív szerepet töltenek be egy adott 

személy pszichikai fejlődésében, mintha csak a család fizikai tárgyként és eseményként 

modulálná az egyén életét (AÉ 27). Az ’50-es években ez aztán a vágytárgy dinamikájává 

alakul a jelölésben, és nem lehet véletlen, hogy a családi viszonyokat pont a IV. 

szemináriumban, az object relations theory újraértése mentén vette elő újra. Már a ’30-as 

években olyan állapotként jelent meg a pszichózis mindazonáltal, amelyben kizáródott az 

apa, amit akkor is szimbolikusként, vagyis apafiguraként gondolt el (vö. AÉ 62–8), ennek 

mentén bontva ki azokat a lehetséges interszubjektív kapcsolatokat, melyek megágyaznak 

a neurotikus vagy pszichotikus szimptómáknak a családon belül. A D'une question 

prèliminaire à tout traitement possible de la psychose c. írásában pedig ennek kifejtésével 

adja meg az Oidipusz-komplexus definícióját: „az Apa Neveinek metaforája, vagyis, a 

metafora, mely a Nevet arra a helyre helyezi, ahol először került szimbolizációra az anya 

                                                             
egy hasonló interakciós modellel találkozik, amikor rájön, hogy Belbo gépébe úgy tud belépni, ha 

dialogizálja a kódfejtést és a Tudod a jelszót? kérdésre csak annyit ír: NEM. 
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hiányának műveletei által” (É 465). Ha a szimbolikus apa hiányzik, akkor lényegében az 

Apa Nevei műveletében lehetetlenedik el, márpedig minden apai funkció a 

szubsztitúcióval gazdagítja a jelölési színtért (SV 347). Nem történik meg a szubjektum 

szimbolikus kasztrációja, ami nem mást jelent, mint annak lehetetlenségét, hogy a falloszt 

annak imaginárius változatának negativitásaként lehessen felírni (a Φ kicserélhető -φ-re); 

a -φ rögzíthetetlen, mivel hiányzik a kasztráció által nyújtott - jel. Ha nincs apai metafora 

(mint szubsztitúciós művelet, amely önmaga nem kicserélhető),778 akkor nincs fallikus 

jelölés sem, nincs véset, ahonnan indulni lehessen – azt jelenti az Apa Nevei kizárása, 

hogy a tulajdonnév idioszinkretizmusa elmarad. 

 

ii. a mítosz diskurzusa mint a struktúra lehetetlensége 

Ha eddig nagyjából sikerült összekapcsolni a fallosz, a kasztráció, a törvény és 

életbelépésének aktusa, valamint az Apa Neveinek különböző szálait, és felvázolni azt a 

temporális apóriát, amelyet ez a struktúra kitermel, akkor remélhetőleg ebben az 

alfejezetben kellőképpen plauzibilissé is teszem mindezt a mitikus diskurzus 

teljesítményének demonstrálásával Lacannál. A pszichoanalízisben meglátásom szerint 

egy Lacan szerinti funkcionális megközelítés alapján a mítosz kétfajta lehet. Egyrészt 

valamely folyamatnak a modellje, például az elfojtott visszatérésének (Mózes, Totem és 

tabu) vagy a kasztrációnak (Oidipusz). Másrészt a mitizálás a diskurzust módosítja, 

például identifikációs lehetőséget ad (Farkasember, Patkányember), ezzel pedig maga 

válik egy diskurzussá a diskurzusról. Az utóbbival a következő fejezetben foglalkozom, 

az előbbiből nyerhető belátásokat viszont ebben az alfejezetben foglalom össze, egyben 

pedig ezen keresztül mutatom be az időrendező funkcióját a mítosznak, ami remélhetőleg 

megvilágítja a struktúra inherens lehetetlenségének koncepcióját a Valós és a 

Szimbolikus “machinic inmixing”-jekét779 az időbeli rekurzió révén. 

Míg a Totem és tabu Lacan szerint végrehajtja azt a sajátos megelőzöttségi és 

primordiális struktúrát, amelyik a Valós multidimenzionálisaért és a Szimbolikus 

visszakapcsolás-ütemezéséért felel, addig a Mózes a mitikus működés színrevitelét 

valósítja meg. Az a feltevésem, hogy ennek a visszatérésnek, illetve magának a 

                                                             
778  Annak jelentőségéről és működésmódjáról, hogy miért metaforának nevezi Lacan, a III. 5. b) ii. 

alfejezetben írok részletesen. 
779 JOHNSTON, The Allure of Machinic Life, 95. 
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visszatérési aktus ismételhetőségének is mintát szolgáltat a mítosz.780 A Mózes helyzete 

azonban a lacani életműben nagyon sajátos, mintha maga is mitizálás alá esne. Talán nem 

túl erős kijelentés, ha azt állítom, Derridánál valahogy mindig téttel bírt egy bizonyos 

személyesség azonosítása Freud írásai kapcsán,781 legyen szó arról, hogy olvasatának 

egyik részkonklúziója, hogy a fort és da játékot játszó gyermek Freud unokája,782 vagy 

hogy a körülmetélés bioarchívumot alkot.783 Lacannál az ilyen szólamok azonban teljesen 

hiányoznak. Vajon mennyiben tudható be ez annak, hogy bár mindkettejüknek 

tagadhatatlanul apafigurája volt Freud,784 Lacannak lett volna lehetősége találkoznia vele, 

a teljes kisajátítás lehetetlensége miatt azt mégis elmulasztotta, 785  Derrida viszont 

kizárólag a textuális appropriációját végezte el a korpusznak, ami önmegértésében 

produktívabbnak bizonyult, például saját szintén 786  nagyon paradox zsidósága 

kapcsán? 787  Az a kérdés Freudot is foglalkoztatta a mozgalom kezdetén, hogy a 

                                                             
780 Ahogyan Foucault tette ezt az üres helyre találás kapcsán Lacan számára, l. a III. 6. a) fejezet. 
781 Ez nem úgy értendő mindazonáltal, ahogyan Blumenberg nagy hangsúlyt helyez Freud önanalízisére, 

kijelentve, hogy gyakran saját személye a bizonyíték valaminek a relevanciájára az analízis szempontjából 

(pl. az 1897-es önalízisében jelöli ki az Oidipusz mítosz genezisét munkájában) Vö. BLUMENBERG, Work 

on Myth, 87f. Kétségtelen azonban, hogy a tudattalan sajátos kauzalitásánál a bizonyosságot Lacan is Freud 

bizonyosságaként nevezi meg (SXI 54), ebből kifolyólag is hitelt ad a jelölőnek, és nem szemléli azt 

gyanúval, mint már fentebb írtam.  
782 Vö. Jacques DERRIDA, The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond, University of Chicago 

Press, Chicago (IL), 1987, 301ff. 
783 UŐ., Az archívum kínzó vágya, 28f. 
784 Ehhez l. Orbán Jolán kiváló tanulmányát: ORBÁN Jolán, Freud különböző olvasatai: Lacan és Derrida, 

Thalassa, 1997/1, 72–99. 
785 Ez egyben megmagyarázza Lacannak a Bonaparte elleni állandó hőzöngését is, akinek köszönhetően 

Freud elmenekülhetett Angliába Franciaországon keresztül a náciveszély elől. Bár Lacan is hivatalos volt 

a piszchoanalízis atyjának tiszteletére adott estélyre, mégsem ment el (ROUDINESCO, Jacques Lacan, 85.). 

Hogy milyen motivációi lehettek? Valószínűleg nem akart szembesülni azzal, hogy míg ő freudiánus, addig 

Freud egészen biztosan nem lacaniánus (Uo., 340.), ez az elmulasztott vagy nem kiélt kudarc pedig 

feltehetőleg egész életében meghatározta az életmű féltését mindenki mástól. Érdekes módon viszont egy 

ilyen esemény csak bekövetkezett a ’70-es években, igaz, akkor ő állt a másik oldalon: amikor Kittler 

meghívta Freiburgba, akkor Lacan nyilvánvalóvá tette számára, hogy ő nem kittleriánus (WINTHROP-

YOUNG, Kittler and the Media, 14f.). 
786  L. JOHNSON, Moses and Multiculturalism, 58f. (Freud pestise), illetve 62f. (a faji differencia 

szexualizálása).  
787  Elméletileg ez tisztább sor kellene legyen, hiszen Derridának esélye sem volt a Freuddal való 

találkozásra, mivel halálakor még egy keresztény ország (volt) gyarmatán gyerekeskedett zsidóként 

muszlim környezetben (ezért is érdemes a hollywoodi film mellé odatenni Safaa Fathyét, a D’ailleurs, 

Derridát). Elenyésző azonban azoknak a tételeknek a száma, melyek ténylegesen a maga komplexitásában 

ragadnák meg a témát, és észrevennék, hogy Derridánál csak a ’80-as években vált jelentősebbé a Freudhoz 

kapcsolt önmegértés tónusa. Hovatovább azokból a munkákból meg végképp hiány mutatkozik, amelyek 

az önéletrajzi szólamokat vegyítő Freud-értelmezéseket a dekonstrukió saját eljárásmódja felől olvasnák a 

biográfiát illetően. Vö. Edward BARING, The Young Derrida and French Philosophy: 1945-1968, 

Cambridge UP, Cambridge, 2011, 10, illetve 17–20. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy Derrida könyvtára 

maga is olyan archivális státuszt kezd mutatni, amilyent a dekonstrukció atyja Freud londoni házához 

rendelt: a családi fényképek a pszichoanalitikus polcra rögzítettek (pl. Róheim Géza művei köré is), sorukat 

pedig Freud képe nyitja meg: https://vimeo.com/116503959. 

https://vimeo.com/116503959
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pszichoanalízis mennyire zsidó tudomány,788 és főleg Jung fokozódó antiszemitizmusa 

miatt bukott meg az a kísérlete, hogy bővítse körét keresztényekkel is. Magának a 

témának a kiterjedt (és nem mindig a legszínvonalasabb) irodalmát nem kívánom itt 

citálni, csak megjegyezném, hogy a mítosz tekintetében Freudnál sajátosan keverednek 

az antikvitás különböző kultúrái. Például amikor Freud iskoláskorának egyik traumatikus 

élményét, apja, Jakob Freud vallomását idézi fel, hogy Freibergben lelökték a kipáját a 

sárba, akkor egy olyan azonosítással dolgozza fel magában a helyzetet, hogy a zsidó 

hőseszményre cseréli a mártírt – mintegy az apa és a szubsztúció (lacani) összefonódását 

demonstrálva. De nem közvetlenül, ugyanis magát képzeli Hannibál helyébe, apját pedig 

csak ennek révén helyezi Hamilkar Barkasz pozíciójába abban a történelmi pillanatban, 

amikor az azt kérte fiától, esküdjön meg a házioltár előtt, hogy bosszút áll a rómaikon – 

az ifjú Sigmund Hannibált használja fel azonosulásához, és így áttételesen helyettesíti 

apját.789 A tradicionális katolikus család sarja Lacannál nem nagyon találunk ilyen irányú 

megközelítésre példát, vallási témáknál, amikor a „zsidók Istenéről” vagy szokásairól van 

szó, akkor is általában a Bibliából idéz (pl. a sófár kapcsán [SX 311]), néha henceg azzal 

(többek közt épp az Apa Nevei szemináriumkezdeményén), hogy most felszedett egy kis 

hébert (SX/XI 419), és nem túl mély meglátásokkal kérdez rá nagyon is alapvető 

paradoxonokra.790 Például, hogy milyen érdekes megfeleltetést lehetne tenni a zsidóknak 

a törvénytől való elfordulása és a miszticizmus iránti fogékonyságuk, illetve az írás 

népének a talking cure-ra való áttérése között.791  

Nem mehetünk el azonban szó nélkül amellett, hogy Lacan több ízben (ha futtában 

is) Freud legkiemelkedőbb teljesítményének nevezi a Mózest. Feltevésem, hogy erre 

Lacan oka az a temporális struktúra, melyet Freud ebben a kései művében tett a 

legplasztikusabbá. Ez a diszkrét időpillanat ismételhetőségének misztikussága lenne az 

idő kontinuitásával szemben.792 Lacan mindössze két helyen hajt végre egy megemlítésen 

                                                             
788 Richard H. ARMSTRONG, A Compulsion for Antiquity: Freud and the Ancient World, Cornell UP, Ithaca 

(NY), 2005, 219. 
789 Uo., 222f. 
790  Barbara Johnson olvasatában azonban éppen Lacan saját keresztényi gyökereinél produktív a 

pszichoanalízis, rámutatva arra, hogy a három személy az egy Istenben egy lehetetlen egység. Állítása 

szerint, ha Lacan kereszténységkritikája rabbinikus stílusjegyeket mutat is, nem zsidó, hanem keresztény 

eredetű. Vö. JOHNSON, Moses and Multiculturalism, 69f. Hasonló konklúzióra jut a Lacan (egyébként 

katolikus pap) testvérével készített interjút olvasva, és Paul Roazen álláspontját rekonstruálva: ROBINS, 

Please Read Lacan!, 62f. 
791 Jacques LACAN, Radiophonie, Scilicet, 2/3 (1970), 81. 
792 Pont a Radiophonie-t elemezve jut ugyanerre a következtetésre Mehlman, rámutatva, hogy az « un temps 

» felváltja a « du temps »-t: MEHLMAN, The “Floating Signifier”, 32. 
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túlmutató olvasatot a Mózesen, és mindkétszer az Oidipusz-komplexus meghaladása, a 

komplexus „túlija” azonosításának céljával. Ha azt állítottam, hogy Lacannál a mítosz 

akkor válik lényegessé, amikor valami előttiség vagy utániság posztulációját akarja 

végrehajtani, akkor előbbi a Totem és tabu, és az utóbbi lenne a Mózes számára. 

Nézzük először a VII. szemináriumi olvasatot, amely alapvetően egy rövidke érvelés 

amellett, hogy a szublimációnak művészetbe fordulásában mindig valamely szimbolikus 

diskurzus (mű és törvény) játszik szerepet, és kevésbé az alkotó személy. Itt Lacan azzal 

indít, hogy az Apa Neveinek jelölői funkciója remekül megmutatkozik a Mózesben, ez 

pedig Freud részéről nem más, mint egy visszanyúlás az apai erőhöz a strukturálás miatt. 

Lacan maga is megemlíti, hogy Freud egy ellentmondás felett jótékonyan szemet hunyt, 

ez pedig azon ősi traumában feszül, hogy megölték az apát, és hogy az apai erő egy 

szublimációt szül, az ösztönök kiélését egy adott történeti pillanatban. Az apai funkció 

elfogadása azonban már feltételezi, hogy az apai funkció működik, miközben Oidipusz 

apagyilkossága során pontosan az apa nem ismerődik fel (SXVII 172). Vagyis már eleve 

kell egy autoritás ahhoz, hogy az apát apaként lehessen fogadni, ennek pedig kívülről kell 

érkeznie. Freud Lacan szerint ezt egy mítoszhoz való visszatéréssel oldja meg (SVII 

216f.), vagyis önként vesz magára egy mitikus diskurzust, amelyben egy ilyen 

tételeződhet. Lévi-Strausstól itt Lacan átveszi azt a megállapítást, hogy a mítosz nem 

magyaráz, nem egyéni (ezt a következő fejezetben egy kicsit árnyalom a neurotikus 

individuális mítosza kapcsán), de nem merül ki valami kollektív tapasztalat 

előfeltételezésében sem. Nagyjából ennyi az „olvasat” a nagyon fontos és lényeges 

műnek titulált szövegről. A XVII. szemináriumban aztán Lacan megismétli a hivatkozást 

Lévi-Straussra, ezúttal viszont explicitté is teszi, hogy a mitémák érdeklik, mint a mítosz 

legmagasabb szintű alkotórészei, melyek kevésbé tisztán viszonyok, mint inkább 

viszonycsomagok; ezeknek a kombinációiban a mítoszhoz tartozó alkotóelemek valódi 

jelölési funkciójukra tehetnek szert.793  Azonban míg a relációknak a felírásához egy 

újfajta időbeli keretet javasol Lévi-Strauss, nevezetesen a partitúraszerű elrendezést, 

melyben horizontálisan távol kerülhetnek egymástól az egy mitémából kibontható 

viszonyok, vertikálisan azonban érintkeznek, 794  addig Lacan nem a mítoszok ilyen 

formalizációs vizsgálatát nevezi új időbeli keretnek, hanem magát a mítoszt. 

                                                             
793 Claude LÉVI-STRAUSS, A mítoszok struktúrája = Strukturális antropológia, 1, 168. 
794 Ua. 
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Nyilvánvalóvá teszi: tisztában van azzal, hogy Lévi-Strauss a mitémákat nem úgy érti, 

hogy azok alapvetően a viszonykötések lehetetlenségének problémáját haladnák meg, 

legfőképpen úgy, hogy két egymást kölcsönösen kizáró tényezőt identikusként 

affirmálnak annak kimutatásával, hogy önellentmondásosak már magukban is (SXVII 

126f.), ő viszont igen. Így ezt követően tér rá arra, meglehetősen szalonképtelen szavakat 

halmozva, hogy a rizsázás tulajdonképpen a mítosz mezeje, ezért még a rossz 

megközelítések (a „hermeneutikák”) által kitermelt blabla is teljesen jogos lehet a 

mítoszokról. Tehát még az interpretációkban is fellelhető, ha nem a funkcionalitása felől, 

de értelme tekintetében, a mitikus diskurzus igazsága. Ha emellett azonban Lévi-Strauss 

fegyelmezett strukturális elemzését is méltatja, akkor a kettő hogyan jöhet mégis össze? 

Mert a parttalan fecsegés, a hetet-havat összehordás inherens abban a diskurzusban, 

amely két egymást kizáró dolgot cirkuláltat egymás között (SXVII 127).795 Freud mítosza 

annyiban több annál, mint hogy „valaki megbaszta az anyját” (SXVII 127), hogy bár 

tapasztalatilag alaptalan, és nevetésre sarkallja a mítoszkutatókat, de pontosan 

megalapozza a kasztráció ősjelölő-produkciós aktusát és az apai funkciónak a 

törvényként önmaga általi életbeléptetését is; a Valós és a Szimbolikus közötti áramkört 

építi ki diskurzusával. Tehát Lévi-Straussszal ellentétben Lacan a mítosz irracionalitását 

nem a fantasztikus elemekben azonosítja, valamint nem úgy értelmezi azt, hogy a világ 

irracionalitását strukturálná a mítosz a logikai műveletekkel, hanem már eleve egy 

diskurzus paradoxonainak – leginkább időbelieknek – a feloldásául szolgál. Ha a mítosz 

mindig a kezdet Lacan szerint (SXVII 126), akkor ez csak ezt jelentheti egy ilyen 

olvasatban. 

Amennyiben a mítosz manifeszt tartalmára vagyunk kíváncsiak, azt Lacan ismétcsak 

egy struktúra műveleteinek termékeként érti, vagyis egy manifesztálódó sorozat vagy 

rend alapján (SXVII 130): ha kis kártyákra írjuk fel a mitémákat, és összekeverjük vagy 

-rendezzük őket, akkor a papírgép révén nemcsak két mítosz hajtható egymásba, hanem 

saját ellentmondásos elemeiket is kisimítják – ahogy az előbb írtam, két kölcsönösen 

egymást kizáró tényezőt identikusként affirmálunk annak kimutatásával, hogy 

önellentmondások már magukban is. A manifeszt kifejezést ezért Lacan esetében 

tanácsos nem a bevett látens–manifeszt dichotómia alapján érteni, ami Lévi-Straussnál 

                                                             
795  „A pszichiátriai téveszmében is van egy szemernyi igazság, és a beteg meggyőződése ebből az 

igazságból kiindulva terjed majd át az azt burkoló tévedésekre.” FREUD, Mózes, 200. 
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még azonosítható azzal, hogy a mítosznak van struktúrája és története is, mint inkább 

úgy, hogy a strukúra lehetetlenségének színrevitelével egyben feloldja e lehetetlenséget 

(SXVII 145). Miért különleges ebből a szempontból a Mózes? Lacan szerint az Oidipusz 

mítosz és a Totem és tabuban megfogalmazott őshordai apa meggyilkolása egymás 

inverzeit alkotják. Az előbbi esetében a tudattalan ambiguis, hiszen a tudattalan 

komplexusa mellett ott van Oidipusz tudattalan tetteként az apagyilkosság és az anyával 

való szerelem (SXVII 131). A Totem és tabuban azonban a minden nőstényt birtokló apa 

megölése tudatos (de ágenciája nem megalapozott, mint fentebb már írtam), és két 

revelációval jár: a fiúk mindannyian testvérek, és egymás anyját megkívánhatják, mivel 

csak az apjuk volt közös (SXVII 132). Tehát míg a szophoklészi történetben a mítosz épp 

egy tudattalan érvényesülésben teljesült be, addig az őshorda esetében a mítosz a 

tudatosság, az apai funkció elismeréséhez szükséges előzetesség, hogy miért is nem a 

saját anyjukkal fekszenek össze, és hogy mi alapján fekhetnek le mégis a másikéval – a 

testvériség megteremtése egy szegregációval. Meglátásom szerint ez Lacannál nem 

pusztán társadalommagyarázat és ironizálás a felvilágosodás eszméin (SXVII 131), 

hanem egészen konkrétan a totemlakoma mint testrészek szegregációja, a tényleges 

kasztráció értelmében is érvényes.796 Ennél a pontnál sajátos összehangzás figyelhető 

meg Lacan és Derrida Freud-olvasatában; mindketten hivatkoznak a francia szólásra, 

miszerint ‹‹ Nul n'est censé ignorer la loi ››. Ahhoz, hogy ignorálni lehessen a törvényt, 

ugyanis, már eleve benne kell lenni annak diskurzusában: el kell ismerni a nyelv 

szabályrendszerét (É 272), hogy lyukat lehessen ütni rajta – Kafkának az A törvény 

kapujában novellájában a törvénynek olvashatónak kell lennie ahhoz, hogy 

olvashatatlannak bizonyuljon.797 Lacan felől ez teszi szükségessé az önkasztrációt (a 

Szimbolikus önmagát előzését), Derrida azonban felhívja a figyelmet Freudnak a 

totemlakomához fűzött megjegyzésére: a fiúk képtelenek voltak az apai autoritás 

megdöntésére irányuló vágyukat realizálni, mert a halott apa még nagyobb hatalommal 

rendelkezik, mint az élő. Ezért megölésének legjobb módja az lenne, ha életben tartanák, 

ennek a felismerésnek az elmulasztása, illetve megkésettsége egy olyan kudarc, amely a 

morális reflexiót vonja maga után: egy felesleges tett, egy beteljesítetlen cél. Az esemény, 

amelynek ott kell lennie, hogy a fiúk bűnbánatot érezhessenek (lennie kell morálnak a 

                                                             
796 UŐ., Totem és tabu, 143. 
797 DERRIDA, Before the Law, 197. 
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bűn előtt, hogy az bűn lehessen, és így bűnbánattal járjon), de nem lehet sikeres, vagyis 

nem történhet meg, hogy a bűnbánat egyáltalában kiváltódhasson bennük (a felesleges 

tett miatt); az esemény vagy túl korán, vagy túl későn jön, soha nincs időbelileg a helyén 

(a gyilkosság túl korán, a felismerés túl későn).798 Culler Derrida olvasatát átvéve ezt a 

következőképpen fogalmazza meg: 

“But clearly if guilt can be created by desires as well as by acts, it is possible that the 

originary act never took place. Freud admits that the remorse may have been provoked 

by the sons’ fantasy of killing the father (by the imagination of an event). This is a 

plausible hypothesis, he says, ‘and no damage would thus be done to the causal chain 

stretching from the beginning to the present day.’ Choosing between these alternatives is 

no easy matter; however, he adds, ‘it must be confessed that the distinction which may 

seem fundamental to other people does not in our judgment affect the heart of the matter.’ 

As in the case of the Wolfman, emphasis on event and emphasis on meaning give the 

same narrative. But once again, one cannot fail to wish to choose, and Freud does: 

primitive men were uninhibited; for them thought passed directly into action. ‘With them 

it is rather the deed that is the substitute for thought. And that is why, without laying claim 

to any finality of judgment, I think that in the case before us it may be assumed that “in 

the beginning was the Deed.”’799 

Vagyis, ahogyan azt az előszóban jeleztem a Farkasember kapcsán, kezdetben volt a 

művelet, és mint az előző alfejezetben hozzáadtam, a pszichózisban nem bukkan fel egy 

ősjelölő, így nincs min elvégezni. Így Culler konklúziójával ellentétben, amely a fausti 

intertextusra fut ki, 800  azért volt kezdetben a tett, mert az apa meggyilkolásának a 

fantáziáját felváltó tettet (a tényleges gyilkosságot) már megelőzi egy másik, a 

szubsztitúcióé (hogy felváltja a tényleges tett a fantáziát), melyhez viszont az apai 

                                                             
798 Uo., 198. 
799 CULLER, Story and Discourse in the Analysis of Narrative, 203. [„Világos: ha a bűnt a vágyak ugyanúgy 

előállíthatják, mint a tettek, akkor lehetséges, hogy az eredeti tett sosem történt meg. Freud bevallja, hogy 

a bűntudat esetleg a fiú azon fantáziája által váltódott ki, hogy azok megölték az apjuk (elképzelve egy 

eseményt). Ez egy átlátható hipotézis, mondja Freud, »és semmifajta baj nem éri a kauzális láncolatot, 

amely az elejétől máig tart.« A lehetőségek közötti döntés nem egyszerű, mindenesetre még hozzáfűzi, 

hogy »be kell vallani, a megkülönböztetés, amely alapvetőnek tűnik mások számára, a mi döntésünkben 

nem érinti a leglényegesebb pontot.« Akárcsak a Farkasembernél, az eseményre koncentrálás és a jelentésre 

koncentrálás ugyanazt a narratívát adja ki. De ismétcsak nem lehet elmulasztani a döntés vágyát, és Freud 

ezt meg is valósítja: a primitív ember gátlástalan volt, számára a gondolat egyből tetté vált. »Számukra 

inkább a tett pótolja a gondolatot. És ezért van az, hogy a döntés bármifajta végességére hivatkozás nélkül 

gondolom, hogy jelen esetben feltételezhető: »kezdetben volt a tett««.”] 
800 Ua. 
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funkciónak érvényesülnie kell (az Apa Neveinek mintát kell szolgáltatni ezen eredeti 

cseréhez). A fantázia és az ítélet kérdésére a Farkasember kapcsán visszatérek ezzel 

kapcsolatban a következő fejezetben, most csak annyit jeleznék, hogy a mágikus 

gondolkodásra ismét szüksége van a pszichoanalízisnek, hogy egy ilyen időstruktúrát 

képes legyen befogni. A kérdés ugyanis továbbra is az: hogyan lehetséges már a 

gyilkosság előtt egy olyan törvény, amelyik az apát törvényhozói hatalommal ruházza fel, 

így még életében totemmé tudja avatni? Az esemény saját idejével egybe nem esése által 

az elfojtott visszatérésében. 

A Mózes Lacan szerint a fentebb már meghatározott határ (~multifokális Valós) 

ebből a szempontból, ezért nem rendelhető egy chiazmatikus keretbe, mint az Oidipusz 

mítosz és a Totem és tabu, de, mint mindjárt látjuk, éppen ezért oldhat fel mindenfajta 

apóriát. Az apa megölése ott ugyanis mindösszesen azt szolgálja, hogy visszatérjen az 

elfojtás által, sőt a kromoszómák801 szintjén. Profétává, tehát performatívummá, csak azt 

követően válhat, hogy megölték; csak halála mint posztulált előzetesség után lehet apa 

(SXVII 132). Ebben a funkciójában pedig felfüggesztődik az (időbeli) különbség azon 

három aktus között is, melyekre Johnson hívja fel a figyelmet: nem csak egyszer hozta el 

Mózes Izrael számára a törvényt, hanem az apósa, Jetró felhatalmazásával802 és már Isten 

hangjának átírásával is megtörtént ez. A törvényadó szubsztitúciója történik meg annak 

érdekében, hogy a törvény hatása túlmutasson életbe lépésének pillanatán, vagyis azért, 

hogy a csere általános törvénye továbbra is érvényben maradjon.803 Azonban itt nemcsak 

a dekonstrukció bevett kettősége játszik szerepet, hanem az apai funkció lacani 

dinamikája, amely a szubsztitúciót indítja be. Ha Mózes csak azt követően bír is az apai 

funkcióval, hogy megölték, az őshorda apjával szemben ő már fiúként részt vett egy 

helyettesítési aktusban Isten törvénye révén. És az Apa Nevei nem operacionalizálódott 

már akkor ugyanúgy, hogy a Φ=-φ egyenletben az utóbbi tagnak kell meglennie (a 

bináris, +/- kasztráció műveleteivel) ahhoz, hogy az előbbi tag felírhatóvá váljon, hogy 

az isteni szó lejegyezhető legyen? Így pedig az eredetben már mindig ott van a dualitás, 

ami miatt a kultúra kezdetéhez Éroszt és Thanatoszt helyezte Freud a törvény hatását 

                                                             
801 Freud lamarckizmusát a II. 4. b) fejezetben tárgyalom.  
802 Vagyis Jetró kérdőre vonta Mózest, miért foglalkozik népe minden egyes tagjával külön-külön. Miért 

nem csak megadja a szabályokat a szertartásokat és az életvitelt illetően, majd kinevez bírákat, akik ennek 

mentén igazságot szolgáltatnak (Kiv18, 13-27), míg ő Isten elé terjeszti, amit hozzá intéznek. Látható, hogy 

Johnsonnál itt az a kulcs, hogy az apa hatalmazza fel háromszor is Mózest a törvényhozásra, én viszont 

amellett fogok érvelni, hogy Freudból ennek inverze, a fiú elismerésének előzetessége bontható ki. 
803 JOHNSON, Moses and Multiculturalism, 27. 
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annak életbe lépése után fenntartandó. És itt, mint ahogy írtam, az Oidipusz-komplexus 

lacani meghatározásánál egy jelölő kicserélése egy másikra, tehát maga az aktus, a 

kasztráció binarizmusa, elvben már maga az a jelölő, amelyik először vezetődik be a 

szimbolizációba, mindig egy olyan pillanatban, amely üres, amelyik nincs – az Apa 

Neveinek dinamizmusa. De ez az üres pillanat nem mindig inkább a fiún múlik-e? Nem 

mindig a fiú ismer-e el vagy nem, ismer-e félre, mint Derridánál: ha a törvény felé nem 

lehet ignoráns senki, a fiú teheti azt az apa törvényévé az elfogadással (+) vagy 

ellenállással (-) egyaránt, a binárist magában foglaló művelet törvényéből egy ősjelölőt 

alkotva, a fallikus funkciót. Vagyis Érosz és Thanatosz odarakása az eredethez a törvény 

hatalmának kitartásához Freud által (hogy valami előttiség biztosít valami utániságot az 

eredet dualitásával), az apa ágenciájának törvény nélküli elismerése a fiúk által még a 

megölés előtt (az előbb vagy utóbb történő esemény), nem pontosan azért történhet-e 

meg, mert az Oidipusz-komplexusban kasztrált fiú rendelkezik a + és - mellékjelekkel; 

övé az igen vagy a nem, ő tudja végrehajtani az apa miatt, az apától indulva az apa 

helyettesítését azzal, hogy saját magát cseréli ki. Vagyis az apai korpuszhoz (φ) nem a fiú 

adja-e hozzá a műveletet (+-), amelyik aztán az Apa Neveiként, vagyis mint egy eredendő 

művelet törvényeként stabilizálódik az elismerés és el nem ismerés által? Az Apa Nevei 

szubsztitúciós funkcióját nem a fiú adja-e már eleve, mint azt tette Freud, amikor a 

Jakobot Hamilkar Barkaszra cserélte azzal, hogy ő maga Hanniballal azonosult? Hogy az 

apa törvénye ne csak túlélje Freudot, de feltárható legyen (a pszichoanalízis diskurzusa 

interpretálható maradjon), illetve hogy már az életbe lépés lehetőségét egyáltalában 

megnyithassa, úgy annak törvény előtti törvénynek kell lennie. De ehhez nem Lacan 

kapcsolási algebrája szükséges-e? Vagyis temporálisan az apa mitikus diskurzusához a 

fiú kibernetikai temporealitásának modellje, általánosságban pedig a talking cure-nak a 

betű diskurzusába kódolása.  

A Mózeshez hasonló határhelyzet áll be ugyanakkor a Lacan által előszeretettel 

emlegetett, de szintén csak egyetlenegyszer részletesebben tárgyalt Oidipusz 

Kolónoszbanban, igaz ott utániságként. Nem véletlen, hogy Lacan áramkörnek nevezi a 

mítoszt és nem cirkulációnak vagy ciklikalitásnak: ebből már következtethetünk az e 

fejezet bevezetőjében tárgyalt másfajta (mediális) időalakzatra. Míg Lacan maga is 

felidézi Oidipusz utolsó átkát, amely a fiaira vonatkozik (SVII 406), Erwin Rhode 

olvasatát mégis elutasítja. Rhode szerint ugyanis Oidipusz alig várja, hogy átka 
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beteljesedjen, hogy közvetítődjön balsorsa a fiai fejére hulló visszatérésként. Lacan 

azonban mindenfajta ciklikusságot lehetetlennek tart Oidipusz helyzete miatt. Ugyanis 

egy, a mítosz beteljesedés után elmondott átok, ha hatástalannak nem mondható is, nem 

változtat semmin, és nem közvetítődik, hiszen kívül esik a mitikus cirkuláción. Lacan itt 

ismét Lévi-Straussra hivatkozik, ezúttal az Antigoné-elemzésére, amely szerinte 

megmutatja a címszereplő szinkrónia melletti pozícióját a diakróniával szemben (SVII 

454f). A szemináriumon idézett, Lévi-Strauss Lacanhoz intézett közlésének kriptikus 

megfogalmazása feltehetőleg azt jelentené, hogy az Oidipusz mítosz után nincs 

semmifajta progresszió, Antigoné története nem jellemfejlődés, hanem egy szinkrón 

szembenállás Kreónnal: ha a cirkulációnak vége (a jóslat beteljesedett Oidipuszon), 

onnantól megszűnik az idő is, csak magában a mitikus keretben lehet bármifajta 

temporális dinamizmus. Oidipusznak tehát Lacan olvasatában nem az átka teljesül be 

elsődlegesen, hanem mintegy a strukturális elemzési keret olvasatát totalizálva, a mítosz 

továbbélését szinkronicitásmegalapozóként gondolja el + és - oppozíciójával.  

Lacan ennél mélyebb olvasattal nem szolgál a Mózes kapcsán, viszont mindig olyan 

freudi szöveghelyeknél tesz utalást rá, ahol az idő sajátos kibillenése kerül szóba. 

Feltételezem, hogy kevésbé Freud pszeudodarwinizmusa érdekelte az individuum és a 

kollektívum közti megfeleltetésben,804 hiszen, mint az a következő fejezetből kitűnik, e 

kettő különbségének semlegesítésére megintcsak Lévi-Straussnak az egyik, mítoszokra 

vonatkozó belátását használja fel. Ezért nem marad más, mint a Freud által „inkubációs 

idő”-ként aposztrofált intervallum, vagyis egy katasztrófa bekövetkezte és az első tünetek 

jelentkezése közötti időegység,805 illetve a lappangó neurózisnak a traumát követő első 

reakció és a betegség későbbi kitörése közötti806 időbeli szerkezet fontosságát azonosítani 

a Mózes Lacan által feltételezett határhelyzeténél. Ebből kifolyólag a Bonyodalmak 

fejezet Freudnál kiemelt jelentőséggel bírhat, ugyanis abban tisztázza utoljára az elfojtott 

                                                             
804  Itt jelentkezik, hogy mennyire igaza volt Kittlernek Derrida kapcsán, amikor Foucault archivárius 

eljárásmódját produktívabbnak ítételte. Ugyanis az hagyján, hogy még tisztán textuális szinten sem lehetne 

a Mózesben darwini-lamarcki hatásról/dinamikáról beszélni, mint azt Derrida állítja (DERRIDA, Az 

archívum kínzó vágya, 39.) – és mint azt az előszóban már tárgyaltam, ott mindössze retorikai fogásként 

szerepel Darwin –, de olvasási praxisa megakadályozta őt abban is, hogy tényleges filológiai munkával 

feltárja, hol és hogyan érvényesül az a természettudományos diskurzus, melynek ő nem soha nem tartotta 

szükségét utánajárni: „olyan munka ez, amelyet Derrida már csak azért is megkerült, mert feldolgozott 

anyagát a nagy, spekulatív szövegekre korlátozza.” (KITTLER, Lejegyzőrendszerek 1800/1900, 25.) Ezt a II. 

4. b) fejezetben pótlom.  
805 FREUD, Mózes, 108. 
806 Uo., 123. 
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visszatérésének dinamikáját. Ha valaminek „az emléknyomai teljes frissességükben 

megvannak, de ››ellentöltések‹‹ folytán elszigetelődnek”, 807  attól az még egyrészt 

működésben marad, másrészt pedig bír akkora hajtóerővel, hogy a tudatba 

előrenyomuljon: „[a] korai traumák benyomásai, melyekből kiindultunk, vagy nem 

ültetődnek át a tudatelőttibe, vagy az elfojtás következtében rövidesen visszakerülnek az 

ősvalami állapotába.”808 Ha Freud az Ősvalamit nevezi meg az elfojtott, tudattalanhoz 

tartozó események terepének, melyre ráadásul más szabályok vonatkoznak, mint az 

énre,809 és már az Álomfejtésben is megadta annak lehetőségét, hogy egy bíráló instancia 

révén valami a tudattalanból a tudatelőttesbe kerüljön,810 Az Ősvalami és az énben a 

címben szereplő két entitás kapcsolatára pedig egy belső nyolcas modelljét használja fel, 

akkor az elfojtás időbeli működése, mely, még egyszer, eltér az én időbeli folyamataitól, 

a tudat alapja is kell legyen.  

 

 

29. ábra: az Ősvalami és az én 

 

Vagyis, mint már az előző részben megállapítottam, amennyiben a retroaktivitás 

ténylegesen az emlékezés feltétele, ami szükségszerűvé teszi a tudattalan modulációs 

hatását a pszichés apparátusra nézvést, akkor Freud harmadik feltétele azzal 

kapcsolatban, miként válhat tudatossá egy elfojtott benyomás, nevezetesen „ha a friss 

átélések között egyszerre olyan benyomások, élmények támadnak, melyek annyira 

hasonlítanak az elfojtotthoz, hogy fel tudják ébreszteni az”,811 némileg alulhangsúlyozott.  

                                                             
807 Uo., 148. 
808 Uo., 153. 
809 Uo., 151. 
810 UŐ., Álomfejtés, 376. 
811 UŐ., Mózes, 149. 
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Mert ha a visszatérés úgy értelmeződik az elfojtott visszatérésénél mint visszatérése 

egy eredeti elfojtási aktusnak, az éppen az apai törvény Totem és tabuban megfogalmazott 

paradox logikájához vezet minket: az apai törvény életbelépésének lehetetlenségéhez egy 

már annak feltételéül szolgáló aktus nélkül. Freud kénytelen feltélezni egy elfojtást már 

minden elfojtás előtt ahhoz, hogy az elfojtott visszatérhessen: már valaminek vissza kell 

térnie (ahogyan az ősjelölőnek már ott kell állnia a jelölés kezdeténél), és valahogyan 

mintát kell kapnia e visszatérésnek egy elfojtó műveletből. 812  Itt pedig nem lehet 

szétválasztani a törvény matériáját és szellemét (működését), ha a műveletet és a 

műveletvégzést viszont igen, hanem a pszichoanalízisnek pontosan arra a mágikus 

gondolkodásra van szüksége, amelynek imitációs műveleteiben valósulhat meg egy még 

be nem következett esemény, amely mintát szolgáltat az imitációnak. Ekhnáton és Mózes 

azonossága Freudnál erre futna ki egy lacani olvasatban, ha az létezne, a cezúrát, a 

moratóriumot kettejük között így függesztve fel: a mítosz hozza be a szükségszerű 

szinkronitást a később megtörtént mintaadó esemény és a már azon alapuló 

anticipációjának egybeestetésével, ezzel a sem túl korai, sem túl kései időpillanatot 

garantálva. Ugyanakkor, mint Oidipusz esetében, a mítosz biztosít egy áramkört, ezzel 

visszakapcsolási lehetőséget a szinkronitáson belül, a jelenidő osztottságát abban az 

értelemben, hogy egyidőben szekvenciális folyamatok futnak egymás mellett (de nem 

feltétlenül szinkronban). Ha a Szimbolikusnak saját magát kell előznie, már a törvény 

érvényesülése is egy visszakapcsolás egy olyan helyhez, amelyik sosem volt, e már 

tárgyalt kibernetikai illúzió posztulációja Freudnál pedig csak a mitikus diskurzus révén 

lehetséges; az elfojtott visszatérése igazság szerint így már mindig maga az elfojtás 

egyáltalában vett megtörténte – ahogy azt az előző részben Lacan modelljei már 

bizonyították grafikusan. A szünet, a kapcsolási idő, a moratórium, az inkubációs idő 

egyben visszakapcsolási idő (az analóg időegység a trauma és az elfojtott visszatérése 

között) és az aktus ideje (amennyi időbe telik végrehajtani az előhívást, akár kollektíve, 

mint Mózes esetében feltételezi Freud) mint látencia: nem más, mint egy időablak813 – 

két Szimbolikus állapot teszi lehetővé, a kettő közötti átmenet azonban a Szimbolikuson 

belül jelölhetetlen (analóg). Vagyis a (fiú) már Szimbolikushoz tartozó (+ és - binaritásán 

alapuló) helyettesítési művelet(e) a Szimbolikuson kívüli Valós idejében történik (két 

                                                             
812  A hipotetikus őselfojtásnak a vágytárgyhoz kapcsolódó paradoxonához, illetve a rögzítés-előhívás 

dinamikájához l. a III. 5. b) fejezetet. 
813 L. a II. 4. a) i. alfejezetet. 
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diszkrét stádium átmenetében, sem nem túl korán [t1], sem nem túl későn [t4]). Freud 

mitikus eseményei, az apa megölésével a törvény életbelépése, Mózes és Ekhnáton 

identifikálása a wieneri time-of-non-realityben következnek be. 

Tehát a mítosz funkciója nem abban áll már Freudnál sem, hogy a fragmentáltságot 

akár egy nép történetében, akár az individuumban gyógyítaná, 814  ahogyan annak az 

értelmezésnek sincs semmi haszna, hogy valami Eliade-féle „Nagy Időt” feltételezünk, 

mely „az idők hajnala, amelyben a létezés szempontjából alapvető fontosságú történések 

megestek”,815 mivel ezzel a mítoszt magát mitikusan magyaráznánk. Freudnak a mítosz 

diskurzusként eszköz: nem arra, hogy képzelődjön, vagy valami fikcióval rukkoljon elő, 

amellyel szembesülve fel kellene függeszteni a hitetlenséget.816 Hanem egy olyan keretet 

ad neki a mítosz, amelyben az előzetesség apóriája meghaladható, amin belül sikerülhet 

úgy manipulálni az időt, többszörös processzusokat futtatva ugyanabban a pillanatban, de 

eltérő idősíkokon, hogy az a struktúra működésének valamennyi lehetetlenségét (pl. apai 

funkció érvénybelépése, az aktus hatása az eseményen túl, stb.) a keret saját 

lehetetlenségében oldja fel. Amit Jan Assmann mindazonáltal jogosan kritizál, hogy 

minden olyan társadalmi és történelmi kontingenciát, melyet elmélete rejtene, Freud 

igyekszik feloldani a pszichés apparátus működésmódjának idejével,817 arra Lacan felől 

úgy válaszolhatunk, hogy a mitikus diskurzus így értett univerzalitása nem kollektív és 

individuális aspektusokból táplálkozik, ezért lehet problémamentesen alkalmazható 

Freudnál. 

Tekintetbe véve, hogy Lacan áramkörnek nevezi a mítoszt (SXV 175), és ekkora 

jelentőséget tulajdonít a Mózesnek, azt állítom, hogy az a diszkurzív megfelelője a 

modellátírásoknak és a modelleken belüli idők (tehát a modellműködés ideje és az általa 

szimbolikusan kitermelt Eigenzeit) egymásra hatásának. Azt az előző részben a 

pénzfeldobástól a +-okon és --okon és az azokból építhető hármasokon keresztül a görög 

betűk mátrixáig a különféle apparátusok bizonyították, hogy az elemek már eleve 

elrendeződnek a bevésődéskor, és nem utólagosan folytódnak el, tehát hogy az elfojtott 

már mindig is dominál és strukturál, az üres hely (caput mortuum) a meghatározó az átírás 

Szimbolikusan jelölhetetlen idejeként, ami viszont éppen a szimbólumok interakciójában 

                                                             
814 Ellentétben azzal, ahogy Szummer gondolja: SZUMMER, Freud, avagy a modernitás mítosza, 133. 
815 Uo., 127. 
816 Ellentétben Uo., 131. 
817  Jan ASSMANN, Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism, Harvard UP, 

Cambridge (MA), 1997, 152. 
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inzisztál. A mitikus diskurzus mint szinkronitás és azon belüli szüntelen, de szünetek által 

biztosított (re)cirkuláció (Valós és Szimbolikus között, mint a pascali játék példájában), 

az időbeli távolság felszámolásával a temporealitás kezelésére irányul, vagyis a 

műveletek által kitermelt és a műveletekhez szükséges idő egyidejű befogására. Ahogyan 

a kibernetika képes reflektálni a tudomány és természet közötti hurokra, úgy a lacani 

elmélet kapcsolási algebrába fordulása tudja megadni azt a temporális horizontot, a time-

of-non-realityt, ahol az esemény szinkronizálódik saját magával, vagyis ahol akkor 

történhet meg, amikor annak meg kell történnie egy cirkulációban. Ebben áll a lacani 

időkritika, mert ha komolyan vesszük azt, hogy Lacan a gráfjaival, egyenleteivel és 

sémáival nem másra törekedett, mint a struktúrát mozgató lehetetlenségnek a befogására, 

akkor ez nem elsősorban az a lappangási idő lett volna, ami már mindig valami nem 

diszkurzív szervezőerő (egy szünet Ekhnáton és Mózes között)? A Szimbolikus diszkrét 

állapotai közötti Valósában nem a wieneri time-of-non-reality kapcsolási ideje jelenik-e 

meg, ami Freudnál látenciaként, inkubációs időként maga után vonta a mitizálást? 

Valamennyi lehetetlenség lehetetlenségének summájaként ez az a cirkulatív idő, amely 

az analóg kontinuitásának diszkretizáltságából jöhet létre, ahol a diszkontinuitást éppen 

a kontinuus Valós bonthatatlansága garantálja (üres helyként), miközben az analóg időn 

hajtódik végre e szegmenetáció, megbontva a linearitást, és ismételhetővé téve 

valamennyi (időmanipulációs) aktust azzal, 818  hogy az időbeliségeket egymásra 

transzponálja: az analógra a digitálist (szegmentálás), és a digitálisba az analógot 

(kapcsolási idő), egyben viszont a szegmentációs művelet digitálison kívüli idejét is 

befoghatóvá téve ezzel. Hovatovább ez a temporealitás kiterjeszti a Szimbolikusnak az 

át- és felülírásokban érvényes ütemezesét a Valós relékapcsolásaira (implementáció) – 

ezért inzisztálhat a szimbólumok interakciójában a nem szimbolikus idő, mint Lacan 

modelljeiben az üres hely. Csak egy ilyen időmanipulációval, amely képes az analóg és 

digitális időt, valamint a kettejük interakcióját kiváltó műveletek idejét is kezelni, 

montírozódhat Mózes Ekhnátonra. Mert az időbeli távolság, a moratórium már 

felfüggeszthetővé kellett váljék (egy [analóg] üres hely [digitális] kivágásával) a diszkrét 

állapotból diszkrét állapotba lépés aktusában: két stádium határozza meg a köztes 

lappangási időt. Vagyis az elfojtottnak már vissza kellett térnie ahhoz, hogy saját 

                                                             
818 Claus PIAS, Time of Non-reality: Miszellen zum Thema Zeit und Auflösung = Zeitkritische Medien, 268 

és 278. 



324 
 
 

 

visszatérést modulálni tudja, a Valós ökonómiája pedig pontosan ilyen lehetetlenséget 

biztosít a Szimbolikusnak (SXI 197f.). Ugyanis bármilyen inskripció kondíciója (ősjelölő 

a kasztráció révén, a törvény életbelépéséhez szükséges törvény) már mindig túlmutat 

azon, ami lejegyződik, ebből kifolyólag pedig semmelyik aktus sem teljesen 

szimbolizálható, de a szimbolizáció eredete a Szimbolikus cirkulációjának a Valósba 

vezetése által mégis posztulálható: a Valós szintaktikáját adhatja a szimbólumok 

működése (két diszkrét állapot, Ekhnáton és Mózes között kontinuus [analóg] lappangási 

idő), miközben a Valósra épít, mint az előző alfejezetben a Lacantól vett pascali példánál. 

Ahogyan az előző részben megállapítottam: az automatizmus azért lehetséges, mert 

bináris, viszont az ismétlés automatizmusa már eleve aktív kell legyen mindenfajta 

kódolásban. Ez az apória jelenik meg örömelv és halálösztön viszonyában: miközben az 

örömelv elsődleges folyamat a homeosztázis fenntartása érdekében az elfojtással, 819 

előfeltételévé a halálösztön válik. Lehet, hogy Freudnál a fort nem előfeltétele a danak, 

mert két külön állapotot neveznek meg,820 ellentétben Lacan ajtóival, amelyek állapotai 

egymásra vonatkoznak (mindig nyitódásban és csukódásban vannak), de az örömelv 

progressziója mindig regresszívként (fenntartva a homeosztázist) csak a halálösztön 

ismétlésével lehetséges (a tudattalan analóg modellje már mindig digitalitása miatt jöhet 

létre). 821  Itt ismét csak a(z előszóban már idézett androgün-)mítosz teszi lehetővé a 

szinkronitást azzal, hogy Freud egy duális eredetet posztulál vele: Érosz és Thanatosz 

egymásmellettisége a kultúrában szintén semmi egyebet nem szolgál. Csupán annak 

megalapozását, hogy az ismétlés nem előre mutat – ahogyan az ösztön fogalmának 

újdonsága Freudnál éppen abban áll, hogy az semmifajta újdonságra nem törekszik, 

hanem egy állapot visszaállítására, megőrzésre, a regresszióra irányul.822 Az ösztöntan 

mitikus tartalma ezért Lacan szerint a halálösztön és örömelv egymástól 

függetleníthetetlensége okozota időbeli viszonyok elsimítása (É 246); már mindig is ott 

volt a túli (a halálösztön) az örömelvben, miközben az örömelv az elsődleges folyamat. 

Ezért Freud és Lacan modellátírásai, innen nézve, Shannonéval nem ott vágnak-e egybe 

leginkább, amikor nem csupán az elektromos telegráf töltése következtében előálló 

szignál szimbolizálódik, de egyáltalában a modellen kívüli szimbolizálhatatlan előttiség 

                                                             
819 FREUD, Álomfejtés, 418. 
820 UŐ., A halálösztön és az életösztönök, 20. 
821 Uo., 28. 
822 Uo., 48. 
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már szimbolikusan modulálható abban a pillanatban, amikor az ujjal a billentyű 

lenyomása nyomán képződő feszültség konvergál az ingerével, mely utóbbi beíródik a 

memóriába? Hogy a 0-ból az 1-be váltás, amelynek művelete az apparátus (Valós) 

hardveréhez tartozik, egyszerre adja a mintát egy előzetesség elgondolásának, de mint 

(kódolási) üresjárat már eleve csak akkor posztulálódhat a Szimbolikus (szoftver) 

haltjaként, határként, ha az is előzetesen létezik (implementálódik)?823 A moratórium 

Ekhnáton és Mózes között, az őshordja apja és Oidipusz (Kolonószban), a törvény 

bevezetése és a Szimbolikus szabályainak érvényesülése közötti eltérő temporális 

viszonyok posztulációja csak egy ilyen időtechnikai diskurzus, a mítosz mint műveleti 

keret életbeléptetésével történhet meg, amit nem lehet időn kívülségként magyarázni, 

mert ő maga adja az időstruktúrát, és nem lehet fikciónak minősíteni a Neumann-

architektúra korában pusztán azért, mert Szimbolikus – mint erről szó volt e rész 

bevezetőjében. Ha erre mintát a mágikus gondolkodásnak a kibernetika illúziójaként 

értett temporális modellje ad Lacan felől (ahogy az előző rész konklúziójában a modern 

a vadnak Lévi-Straussnál), úgy megalapozhatóvá válik a Szimbolikus önmagát előző 

lehetetlenségének feloldása. Ebben az esetben maga a mitikus diskurzus egy 

előzetességreláció; lehet viszonycsomag (mint Lévi-Straussnál), de temporális viszonyok 

csomagjaként.  

Talán nem túlzás megkockáztatni, hogy a mítosz Turing-gépként tételezése azt vonná 

maga után, hogy a Szimbolikus miként implementálódik rekurzíve a Valósba, hogy 

miként lehet mégis előállítani azt a pillanatot, amely az 1 és a 0 között történik azzal a 

kibernetikai illúzióval, hogy valamit veszteség nélkül ki lehet csomagolni a 

processzuralitásból. Egy olyan időalakzat lép itt működésbe, valahányszor a diszkurzívon 

túli tényezőket is figyelembe vesszük, amely mindig rámutat rekurzíve (visszatérésben) 

a kiesett időre, a moratóriumra vagy látenciára: az újraírása egy pillanatnak előállítja az 

jel/(üres )hely újraírásának kondícióit magával az újraírás aktusával. Ez implementált 

univerzális gép, mert saját önírásához, a + és - lehetőségének (Antigoné és Kreón 

oppozíciója) időpillanatához képes visszakapcsolni: áramkör a ciklus helyett, integrációja 

az operátornak, amely kívül áll a differencián, de létrehozza azt. Technoszemiotikai 

apória lehet legfeljebb a digitálisban – ez a médiaelmélet és nem a posztstrukturalizmus 

                                                             
823  Claus PIAS, Elektronenhirn und verbotene Zone: Zur kybernetischen Ökonomie des Digitalen = 

Analog/Digital – Opposition oder Kontinuum?: Zur Theorie und Geschichte einer Unterscheidung, szerk. 

Alexander BÖHNKE – Jens SCHRÖTER, transcript, Bielefeld, 2004, 306.  
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ügye. Mert abban az értelemben minden inskripció továbbra is túlmutat a véseten, hogy 

a fallosz kasztrálási művelete mint Φ=-φ egyenlet már egy eredeti helyettesítést (mint 

átírást) feltételez, operátorokat adva az operatív időalakzatokhoz, mint amilyen a 

ciklikalitás, rekurzió, szinkronicitás, stb., ami lehetővé teszi egyáltalán az eredeti 

bevésődést. A Szimbolikus recirkulációja a Valósba azzal jár, hogy utóbbi szintaxishoz 

kötött ökonómiája (az entrópiának információba fordulása, e nem irreverzibilis, 

időtengelymanipulatív folyamat) az előbbi által modulálódik (kivágni és beilleszteni 

időegységeket két éppen a Szimbolikus szegmentáció miatt létező diszkrét állapot közé 

[0 és 1]): ehhez az operacionális működéshez szükséges egy olyan időbeli keret, amely a 

mítosz sajátja, ahol lehet törvény a törvény előtt, ahol van digitális az analógban – a 

perfieriális (előttiség utániság) időablakimplementációs aktusa. A mitikus keretben pedig 

a fallosz mint lebegő (üres) ősjelölő megjelenése posztulálható utólagosan is, hiszen 

hiánya lehetetlenséget biztosít a struktúrában, ami kierőszakolja egyáltalában a 

struktúrát:824 ‹‹ il est en somme la façon de faire face à une situation impossible par 

l'articulation successive de toutes les formes d'impossibilité de la situation ›› (SIV 330).825 

A tett, amit Lévi-Strauss kritika alá vett Freudnál, nevezetesen, hogy a tudattalan 

struktúráit csak történetileg volt hajlandó azonosítani, 826  nem éppen a mítosz ilyen 

pozíciója felől válik kevésbé redukcióként elgondolhatóvá? 

 

b) Esettanulmány-modellek 

 

i. Kittler irodalompszichológiája 

Az előző fejezetben felvetettem egy olyan megközelítést, amely a mítoszt úgy 

értelmezné, mint ami a pszichoanalízis temporális horizontjában egy műveleti keret, ahol 

egy előzetesség mindig az utólagosság felől posztulálható úgy, hogy előbbi az utóbbinak 

a feltétele is. A Valós úgy alapozhatja meg a Szimbolikust (jelölést, kódolást, binaritást), 

                                                             
824  LACLAU, Why Do Empty Signifiers Matter to Politics?, 37. Megjegyzendő, hogy Laclau azonban 

François Laruelle multifokális Valósa helyett a hegeliánus határelgondolás alapján érti ezt, a Valós keretein 

belül. 
825 [„[a mítosz]tulajdonképpen annak módja, miként kezeljünk egy lehetetlen szituációt a szituáció összes 

lehetetlen formájának artikulációjával.”] L. ennek összecsengését a kibernetika piasi elméletével a 818. 

jegyzetben. 
826 OLAY – ULLMANN, Kontinentális filozófia a XX. században, 332f. Joggal vethető azonban fel, hogy 

Lévi-Strauss ebben a tekintetben nem volt-e következetlen, vagyis például az Oidipusz mítosz esetében 

nem kellett volna-e Szophoklészt és Freudot ugyanazon a szinten kezelnie forrásokként? BLUMENBERG, 

Work on Myth, 271. 
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hogy ez utóbbi felől történik visszakapcsolás a Valósra, mely művelet már feltételezi a 

Szimbolikust, melynek ugyanakkor a Valós adja az üres helyeit, ami a művelet 

(diszkretizáció) logikájának a priorija. Lacan azon kijelentéséből indultam ki, hogy 

Freudot egy ilyen struktúra azért érdekelhette, mert ő maga úgy kívánta felmutatni az 

analízisnek a kezelésen túlmutató pertinenciáját, hogy a kultúra eredetét mitizálta, így egy 

előzetességgel biztosítva az utániságot. Ennek számos időbeli ellentmondás lett a 

következménye, melyek épp az ellentmondás révén oldották fel saját magukat. Ebben a 

fejezetben azt nézem meg, hogy a Freud esettanulmányaiból kirajzolódó apória, vagyis a 

pszichoanalízis pertinenciája a betegséghez képest, miként válik Lacannál egy újabb 

idioszinkretikus aktusnak a posztulációjává, amit a pszichoanalízis idömanipulációs 

sajátosságának nevezhetnénk: az a szinkronizáció, amely a diszkretizált időbeliségre épít. 

A Szimbolikus bevezetése a Valósba, az időmanipulációs technikák érvényesülése az 

emberi szenzorikus spektrum felett (az Imagináriuson túl) tudniillik nemcsak 

megvalósítja az egyidőben érzékelhetetlen szekvenciális adatfolyamok (pl. kasztráció 

aktusa) progresszivitásának és az időben egymástól eltérő folyamatok (Mózes és 

Ekhnáton) egyesítésének kontrollját, hanem valójában maga az a művelet, amikor 

visszacsatolás történik a hardverimplementációk time-of-non-realityjére, vagyis 

Lacannál pontosan a Valós érvényszerzésére a Szimbolikusban – a francia kibernetika 

contrôle-ja ez. Hogy ez ne ismétlésként történhessen meg, ne szimpla visszatérés legyen, 

hanem tényleges visszakapcsolás, ahhoz kell a pszichózis biztosította eredeti Szimbolikus 

aktus hiánya – az Oidipusz-komplexus elmaradása. Ezt Freud két esettanulmányában 

nézem meg Lacan felől, előtte azonban szentelnék egy rövid kitérőt a pszichotikus 

diskurzus értelmezhetősége kapcsán Kittler Freud-olvasatának. Utóbbit magát is olyan 

esettanulmánynak tételezem, amely Freud esettanulmányi modelljébe enged bizonyos 

mértékig betekintést.  

Freudot két probléma nyomasztja alapvetően az esettanulmányok technikai 

feltételeivel kapcsolatban. Egyrészt már a Breuerrel közösen írt hisztériaanalíziseknél 

megjelenik az a siráma, miszerint esettanulmányait izgalmas (kulcs)regényekként 

olvassák.827 Másrészt ott van kései frusztrációja, hogy az esettanulmányokból nem derül 

ki egyértelműen a pszichoanalízis pertinenciája, vagyis nem tudják biztosítani azt a 

                                                             
827  Sigmund FREUD, Bruchstück einer Hysterie-Analyse = UŐ., Gesammelte Werke, Bd. 5, Fischer, 

Frankfurt/M, 1968, 165. 



328 
 
 

 

konstitutív differenciát, amely kimutathatná, hogy aki részt vesz az analízisen, mennyiben 

kevésbé neurotikus, mint az, aki nem, valamint hogy nem nyújt egyértelmű bizonyítékot 

arra, hogy a kezelt páciens nem csupán elfojtotta a tüneteit. Vagyis amikor az ökonomikus 

(kvantitatív) szemlélet háttérbe szorul a dinamikus topográfia (tudatelőttes–tudattalan–

tudatos) kedvéért (kvalitatív), mely egyáltalában lehetőséget biztosít az Ősvalami és az 

én viszonyainak Freud általi modellezésére, így téve vizsgálhatóvá az elsődleges 

(tudattalan) folyamatokat, akkor éri gyakori vád a pszichoanalízist, hogy az csak az 

amúgy is (spontán) megjelenő folyamatokkal dolgozik, holott nem azt állítanánk, hogy 

analízis nélkül ezek a folyamatok nem tárulnak fel? 828  E két probléma valójában 

összefügg abban, hogy a Szimbolikus regiszterében működődő analízis, amely a 

tudattalannal foglalkozik, mennyiben képes a valóságra kihatással lenni, és nem meglepő 

módon amellett fogok érvelni, hogy megoldást ezúttal is egy időbeli struktúra nyújthat, 

amely az esettanulmányokból tűnik elő Kittler és Lacan olvasataiban. 

A fikció kérdéséhez érdemes egy, Nico Pethes által azonosított trend felől közelíteni. 

Pethes szerint a XVIII–XIX. században a mából nézve az irodalom és a tudomány közötti 

határmezsgyét elfoglaló esettanulmányi műfaj produktív esztétikai és episztemológiai 

transzferzónaként működött, vagyis Schiller Bűnöző becsületvesztésből c. regénye 

ugyanúgy építhetett a rendszerezéstanra, ahogy Poe Monsieur Valdemar kóresete 

tényszerű megvilágításban c. novellája nyújthatott belátásokat az orvostudománynak.829 

A XX. században azonban ő is vízválasztónak tartja Freud reflexióját esettanulmányai 

recepciójának kontrollálhatatlanságára és fikcionalizálódására tekintettel.830 Mennyiben 

lehet álságos viszont Freud tónusa, amikor egyértelmű, hogy egy saját maga által 

teremtett mintát követ az esettanulmányok megírásánál, és nem jellemezi a nosztalgia a 

XIX. századi módszer iránt sem, továbbá úgyszintén vonakodik alávetnie magát a 

századforduló pszichológiai eljárásmódjának. Meglepődünk, hogy míg a szomatikus 

                                                             
828 UŐ., Die endliche und die unendliche Analyse, 78. 
829 Nicolas PETHES, Az eset esztétikája, Irodalomtörténet, 2012/4, 434f. 
830  UŐ., Vom Einzelfall zur Menschheit: Die Fallgeschichte als Medien der Wissenpopularisierung 

zwischen Recht, Medizin und Literatur = Popularisierung und Popularität, szerk. Gereon BLASEIO – 

Hedwig POMPE – Jens RUCHATZ, DuMont, Köln, 2005, 67. Itt adódik egy másik feltételezhető különbség 

is, melyet Foucault a fikció és a tudomány között temporálisan jelöl ki. Előbbinél a történet, az elbeszélés 

és a megírás ideje működik közre, utóbbinál pedig az elvégzett kísérlet ideje, egy általános idő, melyben 

bárki számára ismételhető a kísérlet, valamint egy diszkurzív idő játszik szerepet, amely az elkövetkezendő 

kísérletekre ugyanúgy nyitott, mint a már elvégzettek felé, mely utóbbiakra támaszkodva egyáltalában 

kiviteleződött a kísérlet. vö. Michel FOUCAULT, Qu’est-ce qu’un auteur? = UŐ., Dits et écrits I: 1954-1969, 

Gallimard, Paris, 2001, 804. Freud esettanulmányai ebből a szempontból is köztes helyet foglalnak el.  
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szimptómákat narratív modellbe rendező freudi szövegeket izgalmas regényként lehetett 

olvasni, addig Alfred Döblin töredékes, adatoló klinikai feljegyzései nem értek el az 

olvasóközönséghez? 831  És vajon miért mondja azt Kittler, hogy a zseniális írót, aki 

először figyelt fel az 1900-as évek lejegyzőrendszerében megjelenő új médiumok által 

előállított és egyben fikcionalizált őrületre, 832  megtalálta a bináris rendszerekben 

otthonosan mozgó, a legújabb technológiai változásokat követő833 analitikus, aki feltárta 

az életműben rejlő Másikat, melyet aztán az áramkörök rendszerével azonosított? 

Felteszem, Freud e lépése az esettanulmányok terén Kittler irodalomtudományos 

működése szempontjából is vízválasztó volt a korai időkben, és nem elsősorban a 

szürrealistáknál aratott nagy sikere miatt, vagyis hogy az automatikus írás ejárásmódjától 

a sűrítés és eltolás technikáiig inspirálta a ’30-as évek irodalmát.834 Ebben az alfejezetben 

tehát nem elsősorban az érdekel, amikor Kittler Freudról ír, hanem inkább az, amikor 

Freuddal ír – hogy mint az előző részben Turing, Freud egyszerre szereplője és kerete 

értelmezéseinek. 

Kittler disszertációja (Der Traum und die Rede: Eine Analyse der 

Kommunikationssituation Conrad Ferdinand Meyers) nyíltan egy irodalompszichológiai 

vállalkozás volt, az azt követő, viszont még a Lejegyzőrendszerek 1800/1900 előtti 

szövegei pedig többnyire pszichoanalitikai folyóiratokban jelentek meg (pl. az osztrák 

Wunderblockban), melyek aztán a Dichter-Mutter-Kind kötetben kerültek 

összegyűjtésre. E válogatás maga is egy diskurzushálózatot volt hivatott kialakítani, 

egyúttal a Habilitationschrift belátásait is ugyanúgy összefoglalta, mint tette azt később a 

                                                             
831 Wolfgang SCHÄFFNER, Psychiatrisches Schreiben um 1900: Dr. Alfred Döblin [in der Kreisirrenanstalt] 

in Karthaus-Prüll [Mit einer Folge von Krankengeschichten, mitverfaßt von Alfred Döblin, 1905-1906.], 

Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, 35 (1991), 13f. 
832 KITTLER, Discourse Networks 1800/1900, 285. 
833 Talán a legbeszédesebb példa erre, hogy a Norbert Wiener elméletét a francia tudományos közönséghez 

elhozó egyik első francia kötetre (Raymond Ruyer 1954-es La cybernétique et l’origine de l’information c. 

könyvéről van szó) Lacan a kiadást követő szemeszterben már reflektál, ha azt pontatlanságai miatt nem 

ajánlja is hallgatóságának (vö. SII 146) 
834 Wolfgang SCHÄFFNER, Die Ordnung des Wahns: Zur Poetologie psychiatrischen Wissens bei Alfred 

Döblin, Fink, München, 1995, 64f. Megjegyzendő, hogy bár Kittler sematizálását motiváltnak tartom, 

Lacanra az általa kialakított disztingvált szerep nem volt mindig igaz, tekintve, hogy az ő részéről sem 

maradt el egy szürrealista korszak Freuddal kapcsolatban. A rövid életű Minotaure folyóirat, mely Tzarától, 

Bretontól, Picassotól (neki Lacan analitikusa is volt) és Man Raytől is közölt műveket, Lacan egyik első 

publikációs fórumai közé tartozott. Az utolsó számban jelent meg tőle egy rövidebb esettanulmány az 

akkori párizsi szellemi életet megrázó Papin nővérekről, akik brutálisan meggyilkolták munkaadójuk 

feleségét és lányát. Lacan nem meglepő módon paranoid pszichózist azonosított náluk, és a nővérek 

szimultán tettének fontosságát mutatta ki: L. Jacques LACAN, Motifs du crime paranoiaque: le crime des 

sceurs Papin, Minotaure, 1933/3, 1–4. Ezen kívül jelent meg a Minotaure-ban stilisztikai elemzése, sőt 

verse is. 
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Gramofon, Film, Typewriter. 835  Miután Moritz Hiller aprólékos filológiai munkával 

bizonyította, hogy ha az Aufschreibesysteme 1800/1900 hoz valamifajta váltást Kittler 

életművében, akkor annak nem Shannon az alapja, mivel az információelméleti 

érdeklődés, és egyáltalában Shannon olvasása nem adatolható egészen a ’80-as évek 

közepéig, tehát csak a magnum opus első kiadása utánra.836 Ezért feltételezem, hogy 

Freud nem csupán egyik főszereplője volt Kittler habilitációs művének (Goethe, 

Hoffmann és Nietzsche mellett), de a foucault-i diskurzuselemzés analitikai 

komplementereként is szolgált. Így Kittler lényegében kondíciópszichoanalízist837 hajtott 

végre, bármifajta információelméleti szupplementum nélkül.838 Ennek eredete freiburgi 

tanársegéd korában jelölhető ki, amikor az irodalom fogalmáról tartott három 

kollégájával együtt kollokviumot 1976-ban. A jegyzetei között feltűnik az a kijelentés, 

miszerint a szociológiai, hermeneutikai és pszichoanalitikai interpretációi az irodalomnak 

mind feltételezik a „mondás” eredendőségét, ezzel viszont egy olyan kontingens 

diskurzusesemény (a hang előállítottsága és előállíthatósága) visszhangjai maradnak az 

értelmezések, amely eredeti eseményről megfeledkeztek. 839  Kittler 

irodalompszichológiája e felejtés ellen jelentkezik kritikaként egy évvel később az általa 

szerkesztett Urszenen kötetben, ahol a lírai ént és az ego pszichológiát egyszerre szedi 

ízekre, a diszkurzív mintákat magukat pszichoanalizálva. 

                                                             
835 A Gramofon, film, írógép Kittler szerint az Aufschreibesystem für Kinder verzió: Friedrich KITTLER (im 

Interview mit Christoph WEINBERGER), Das kalte Modell von Struktur, ZFM, 2009/1, 100.  
836 Moritz HILLER, Unter Aufschreibesystemen: „Eine Adresse im Adreßbuch ic der Kultur“, Metaphora, 

2015/1, II-1–26. 
837 L. ehhez Lőrincz Csongor megvilágító olvasatát, amely nem mellőzi azt a rekurzív hurkot 1900 felől 

1800 olvasatában, amit én Freudnak a kittleri olvasásmódban betöltött szerepeként azonosítok. Vagyis azt, 

hogy az előző részben tárgyalt mediális a priorik (a diszkrét előzetesség szükségessége a kontinuitáshoz, a 

zaj mint a kommunikációs színtér alapja, stb.) miként vezetik el Kittlert a romantikus költészet tudattalan 

kondíciónak archeológiájához: LŐRINCZ Csongor, Medialitás és diskurzus: Az 1900-as lejegyzőrendszer = 

Történelem, kultúra, medialitás, szerk. KULCSÁR SZABÓ Ernő – SZIRÁK Péter, Ráció, Bp., 2003, 168ff. 
838 Derrida szerepe kérdéses ebből a szempontból. Tény, hogy a személyes anyagokat tartalmazó ún. nullás 

kartotéknak már a hozzáférhető részeiből kiderül, hogy jó kapcsolatot ápoltak, többször is jártak egymásnál, 

sőt Kittler vitte el Derridát Todtnaubergbe Heidegger kunyhójához. Az is tény, hogy a Grammatológia 

nemzedéki hatása (vö. Hans Ulrich GUMBRECHT, Production of Presence: What Meaning Cannot Convey, 

Stanford UP, Stanford, 2003, 9.) Kittlert sem kerülte el. Sőt, a dekonstrukció amerikai formája, a Yale 4 

tropológiai olvasásmódja lényegében a ’70-es években mind az oktatói munkáját, mind pedig a líraolvasási 

érdeklődését (a hang figurája, a megszólítás alakzata, stb.) meghatározta (vö. A: Kittler K12 @ Marbach 

DLA). Viszont már a Lejegyzőrendszerekben is nagyjából frázisokra redukálódnak a derridai érvrendszerek 

(vö. HILLER, Unter Aufschreibesystemen, II-7.), a ’80-as évek második felétől pedig rendszeresen arra 

használja Derrida-allúzióit, hogy azokkal Lacan elsőbbségét mutassa fel Freud helyes értése kapcsán, pl. a 

La carte postale-nál (e felszínesség kritikájához l. Peter KRAPP, On Collegiality: Kittler Models Derrida, 

Thesis Eleven, 2011/1, 21–32.). 
839 HILLER, Unter Aufschreibesystemen, II-6. 
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Ha megnézzük a Lullaby of Birdland c. tanulmányát, akkor abból egyrészt világosan 

kitűnik, hogy Kittler egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy az értelem útja ténylegesen 

és hogyan vezet a természettől az emberi tudatig, nem érdekli a referencia, mint ahogy 

Freud is nagy ívben tett az emlék tárgyára például, hanem sokkal inkább arra koncentrált, 

hogy aki beszél, az milyen feltételek mentén teheti ezt meg. Olvasatában Goethe A vándor 

éji dalában a madárcsicsergés értelemmé alakul, a zajt, melyet a természet pozíciójába 

helyezett a médium, mert képtelen volt a tiszta zörejt rögzíteni (mint a gramofon), csak 

szimulálni tudta az irodalom, egyben mindig szemantizálva is azt. A könyvek értelmet 

tárolnak, a nyelv és az írás csak értelmes lehet, erre kondicionálódik mindenki az 1800-

as években, Kittler szerint, az anyai száj által. A Szimbolikus logikájaként a szegmentálás 

ugyanakkor semmit nem enged elveszni, minden morfémában ott a jelentés, a kombináció 

lehetősége, máskülönben a természet hangjai és az emberi hang 

megkülönböztethetetlenné válnának.840 Laute és Worte a „Ruhest du auch” h hangjaiban 

mégis összefonódnak, ez az onomatopoietikus elhalkulás kiterjed a természetre 

(madárcsicsergés) és a beszélőre is.841 Az anya hangja által adatnak át a természetesnek 

ható minimális jelölők, a mu, mo, ma, ga, amelyek értelmesnek tűnnek, annyiban, hogy 

kombinálhatók szavakká; ez egyben görbe tükre annak, ahogy a vers karakterei 

értelemmel bírnak, amikor a betűk szavakat építenek fel.842 Hogy Goethe verse altatódal 

lehet, az elsősorban nem azért van, mert egy sziléziai altatódallal állítódik párhuzamba,843 

hanem mert maga is szimulálja az értelmet, miközben Urtextről (szerzői intenció, lírai 

én) Klartextre vált,844 ezzel valójában enaktálva a diskurzusrendszerben megjelenő új 

műfajt, amely az anyához kötődik, de közben interpretációra csábít; itt jelentkezik a 

nyelvelsajátítást az értelemtranszferhez kötve. Ezt pedig végrehajtja minden vers a 

befogadó felé, legyen utóbbi gyermek vagy germanista. Kittler irodalompszichológiai 

olvasatában Goethe verse tehát két dolgot tesz: egyrészt színre viszi annak a rendszernek 

a működését, amelyik kitermelte a műfajt, és azt felhatalmazta egy transzferre (tehát hogy 

az altatódal nyelvátadás is lehessen), másrészt pedig magát a transzformációt is 

stimulálja, hogy értelmet nyerjünk ki a hangokká dematerializált betűkből, a természet 

                                                             
840 Friedrich KITTLER, Lullaby of Birdland = Die Wahrheit der technischen Welt, 48. 
841 Uo., 43. 
842 UŐ., Discourse Networks 1800/1900, 50.  
843 UŐ., Lullaby of Birdland, 54. 
844 Geoffrey WINTHROP-YOUNG, Implosion and Intoxication: Kittler, a German Classic, and Pink Floyd, 

Theory, Culture & Society, 2006 (23), 7-8, 81. 
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szimulákrumából, a Valósból a Szimbolikusba transzponált nyelvből. A Hauchból, a 

lehelletből és szellőből a du és ruh minimális jelölők onomatopoietikus kapcsolata révén 

lesz értelem, amikor a gyerek percepciós rendszere rezonálni kezd; kiadva a lelket.845 Az 

irodalompszichológia Kittlernél így értve irodalmi lélekelemzés: annak feltételeit 

analizálja, hogyan válhat a nyelv egy olyan médiummá, mely mindenfajta zajtól 

megtisztíttatott, és a zajszűrő műveletek révén a természetből a jelentésbe átvezetett 

diskurzusban miként képződik meg ezáltal a lélek (lírai énként).  

A rekurzíó alakzata, amely rámutatna a lelket kitermelő diskurzus feltételeire, bár 

első látásra Goethe önolvasása révén érvényesül Kittlernél (az A vándor éji dalának a 

türingiai vadászház falára felírt változatán keresztül), ez legalább annyira felszínes 

értelmezése lenne Kittler sajátjának, mint a vers altatódal funkcióját csupán a sziléziai 

párhuzam felől megvilágítani. Az önolvasás még nem az áramkörszerű működés 

demonstrálását végzi el, csak egy Imaginárius chiazmus. Goethe aktusa ugyanis sajátos 

inverzóját adja annak, ami őt kitermelte, a herderi reform diadalának, melyben a saját 

olvasatukat írják meg a diákok idegen szerzőkről846 egy olyan korban, amikor „[a]zért 

van olyan sok író, mert mostanság az írás és az olvasás csak mértékük szerint 

különböznek” – idézi Kittler Friedrich Schlegelt.847 A tényleges rekurzió Kittler szerint 

inkább az aposztrophé feltételéhez kapcsolódik, ha az írás és az olvasás ebben a korban 

tükrös szerkezetű. Kittler azt állítja, hogy a tranzit (átmenet a természetből a kultúrába, a 

zajból az értelembe), melynek kondícióit feltárta az anya révén az 1800-as 

lejegyzőrendszerben (a száj mint a költészettörténet üres helyén keresztül), egyesíti 

magában a megnyilatkozás és a kijelentés Benveniste által elválasztott szubjektumát 

(mint arról az előző részben Lacan révén volt szó), és szintén implicite átveszi egy 

perifrázis révén Lacannak a shifter fogalmát, vagyis, hogy az Ich mindig egy Du által 

határozódik meg (ahogyan azt már Lacan tükörkísérleteinél szintén láttuk a moi és másik 

Másik által modulált kapcsolatánál, a Schéma L formalizálhatóságába fordulva – az 

analógból a digitálisba). Ezért mondja Kittler, hogy a szerző tükör, melyet az olvasó elé 

állítanak:848 a beszéd kezdetéről és végéről szól a vers a kickelhahni fafalon; utóbbi az 

utolsó sóhaj, előbbi a keltezés és a szerző neve (cím és műfaj nélkül) – a lélek, az 

                                                             
845 KITTLER, Lullaby of Birdland, 57. 
846 UŐ., Szerzőség és szerelem, Prae, 2014/4, 47. 
847 Uo., 46. 
848 UŐ., Lullaby of Birdland, 51 és 57. 
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individuum az 1800-as lejegyzőrendszer termékeként van ellenjegyezve, miközben annak 

az értelemcentrikusságba történő átmenetét jeleníti meg a vers. Ez a diskurzus a 

diskurzusról, az áramkör öntermelő működésének demonstrálása: egy szerző születése és 

az olvasó megteremtése, mely utóbbi az anyai kondícionáló aktus ismétlése. A rekurzív 

hurok így nem Goethe önolvasásában záródik, hanem a diskurzus saját maga általi 

újratermelésében. 

Vagyis az anyai szeretet aktivizálódik újra a szerző és olvasó szerelmében, ahol a 

szerző a nem papagájszerű oktatás hatására saját szavakkal beszél azért, hogy az olvasót 

is saját szavakra bírja – maga is oktat.849 Miközben a névtelen tömegeknek ír, az olvasó 

felismeri magát benne. Ez a diskurzus önmagát reprodukáló dinamikája, ami a valódi 

rekurziót adja Kittler olvasatában: az anya–gyermek tükrös viszony, melynek eredménye 

az író lesz, megismétlődik a szerző–olvasóéban: Bettina Brentano saját magát képzeli 

bele Goethe verseibe,850 félreolvasásait pedig kiadja. Tehát a lélek tükörben keletkezik, a 

szerzőfunkció pedig a Valós (anyai artikuláció) produktuma; az a tükör, melyet a 

Szimbolikus morajlása mozgat, hogy illúziókat termeljen egy Imaginárius ego–alterego 

viszonyban (a lacani A-nál, melyet a Szimbolikus vezérel, és az Imaginárius moit 

mozgatja, l. 21. ábra). Ez az az illúzió, melyet a kultúra felhasznál a gyermeknek a 

feltételezett természetiből való kirántásával együttjáró erőszaknak az elleplezésére, 

vagyis annak elfedésére (imagináriusan), hogy a drogokat altatódallal pótolva a 

diskurzushálózat szintjén attól még ugyanolyan erőszakosan jár el, mint a mesterséges 

bódultság indukálásával.851 E fájdalommentes átejtés aztán a szerzőfunkció üres helyének 

acting out-szerű852 megismétlésében a rendszer újabb teljesítménye: „az írást akusztikus 

hallucinálássá dematerializálták”. 853 Így alakul ki a lélek, vagyis az a képesség, hogy 

magunkat lássuk a műbe, íróként pedig az olvasót láttassuk bele. (Winthrop-Youngnak 

remek megállapítása, hogy itt Kittler nem Freud felől olvassa a verset, hanem sokkal 

inkább Freudot olvassa a versen keresztül854 [pl. a szublimáció-tant, amely Lacannál az 

őshorda miatt vált érdekessé]). És nem lehet, hogy ez a performatív működése a fikciónak 

éppen Freud révén tárult fel Kittler számára? 

                                                             
849 Uo., 58. 
850 UŐ., Szerzőség és szerelem, 55f. 
851 UŐ., Lullaby of Birdland, 51. 
852 L. a II. 4. a) i. alfejezetet. 
853 UŐ., Szerzőség és szerelem, 55f. 
854 WINTHROP-YOUNG, Kittler and the Media, 31. 
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Kittler az irodalom diskurzusát alapvetően az őrületével azonosítja, hiszen a 

lejegyzőrendszer kifejezés is Schrebertől jött neki.855 E szemlélet szerint az irodalom mint 

írásos praxis csupán változója a mediális környezetnek és nem olyan jelenség, mely 

bármikor is univerzalitásra tarthatna számot; egy adott (tudásprodukciós) diskurzust lehet 

irodalmiként azonosítani. 856  A legelső irányzat pedig, amely Kittler szerint ilyen 

technológiai változóként volt képes tekinteni az irodalomra, a pszichoanalízis, ezért is 

került kérdéseinek homlokterébe az esettanulmány eladdig problémaként nem felmerülő 

határhelyzete és produktivitása. Az 1900-as évek lejegyzőrendszere itt kezd működésbe 

lépni, ugyanis Schrebernél már az általa papírra vetett szavak késztetik beszédre a 

madarakat egy idő után, nem ő értelmezi a madárhangokat, ezzel a jelentés nélküli, üres 

önreferencialitás dinamizmusa valósul meg; maga az irodalom az őrület szimulákrumává 

válik. 857  Schreber átalakulása Schreiberré összekapcsolja inskripciót és hangzást, 

trópusokat és idegeke – ahogy már Lacan telefonvonalas példájánál éppen Schreber 

kapcsán szót ejtettem erről, az információ statisztikai vizsgálata felé tolva el az analízist 

–, valamint olyan viszonyt állít fel a századfordulón irodalom és pszichoanalízis között, 

melyet ő maga testesít meg abban az értelemben, ahogyan a hangok és saját pszichózisa 

összefüggnek: funkcionálisan a hang elválasztott, Schreber Isten hangját visszhangozza, 

amikor a lejegyzőrendszere által rögzített üzeneteket artikulálja, de a hang ugyanazt a 

testet bitorolja a lejegyzés révén.858 Az irodalom és a pszichoanalízis, melyek önmagukra 

tudnak csak utalni, a saját maguk által létrehozott produktumra, egyedi szókészlet híján 

egymásba omlanak; előbbi segít a lejegyzéssel veszteség nélkül színre vinni fikcionálisan 

az őrületet, utóbbi pedig olyan diskurzust kölcsönöz az irodalomnak, amely 

értelmetlenségével ellenáll mindenfajta kísérleti mérésnek (vö. például a reakcióidőt 

érintő kutatásokkal)859 és természettudományos magyarázatnak.860  

 Az 1900-as években az író és a pszichoanalitikus viszonya így már nem újraírókat 

termel ki, hanem, a tudósok köztársaságának átejtettségét felülírva, a testek és az általuk 

kibocsájtott zaj befogására vállalkozik.861  E két egymással versengő diskurzus eltérő 

utakon, de ugyanúgy a rövidzárlatokra koncentrálva próbált hozzáférést találni egy tőle 

                                                             
855 SCHREBER, Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, 264. („Systeme des Aufschreibens”). 
856 Ennyiben előlegezi meg Kittler a Joseph Vogl által sikerre vitt Poetologie des Wissenst.  
857 KITTLER, Discourse Networks 1800/1900, 304. 
858 Vö. LEUDAR – THOMAS, Voices of Reason, Voices of Insanity, 58. 
859 Pl. Jimena CANALES, A Tenth of a Second, The University of Chicago Press, Chicago (IL), 2009, 74f. 
860 Vö. KITTLER, Discourse Networks 1800/1900, 304f. 
861 Vö. Uo., 288.  
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elzárt mezőtől: az analízis az értelmetlent addig szűrte, míg képessé nem vált egy olyan 

halmaz felállítására, amely egy addig elzárt köztességhez, töréshez, a tudattalanhoz tudott 

hozzáférést találni. Ezzel párhuzamosan, az irodalom addig tisztogatta a jelentéstől papírt, 

amíg a szövegtest nem konvergált a modelljével.862 Az irodalom tehát olyan jelenlét 

nélküli önreferenciaként szerepel a kittleri felfogásban, melynek önműködése azon 

alapul, hogy egy (köznapi) kóddal egy másik kódra utalunk, mely utóbbival mindössze 

annyit tudatosítunk, hogy beszélünk. Mert ha az üzenet egyedül arról a kódról szólna, 

amelyik magát az üzenetet lehetővé tette, akkor elemei a Schreberéhez hasonló skizofrén 

önreferencia diskurzusával közös kódnak lennének alávetve (mint erről már szó volt az 

előző részben). Így az irodalom az 1900-as lejegyzőrendszerben még megtesz annyit, 

hogy megnevez egy másik kódot, melyben csak annyit jelent ki: beszélek. Ez már 

költészet és nem őrület. Mégis a betű és a papír válnak azokká a (Valós) tényezőkké, 

amelyek bevédik az irodalom szimbolikus diskurzusát, tehát lényegében a nem diszkurzív 

elemek biztosítják annak lehetőségét, hogy az az őrülettől elkülönülhessen. Vagyis az az 

állítás, hogy „Nem vagyok őrült”, éppen az eredetiség és a szerzőiség delíriumába vezetik 

az írót,863 míg ennek fordítottja, tehát az őrület megvallása és írásban történő rögzítése, 

magával ezzel az aktussal, azokra a médiatechnikákra reflektál, melyek a diskurzust 

létrehozták. Kittler szerint a médium védi meg a tényleges delíriumtól a beszélőt: azt 

állítani, hogy őrült vagyok vagy nem, azért lehetséges, mert a technikai apparátus erre 

feljogosít, mivel éppen a materiális tényezők biztosítanak egy biztonságos terepet ennek. 

A lejegyzés ezért jár együtt azzal, hogy magát az apparátust viszi színre az apparátussal; 

így fordul egymásba őrület és irodalom a Möbius ugyanazon oldalán – Freud teoretikus 

fikciók írójaként ezért nem került (mint már erre is kitértem az előző részben) 

elmegyógyintézetbe. És ezért nevezheti Kittler őt zseniális írónak, akire rátalált a 

kibernetikus Lacan, aki szintén ezért állapíthatta meg (Schreber kapcsán), hogy az őrült 

nem a beszélő, hanem a beszélt szubjektum (É 280).  

A századelőn a pszichoanalízis és a (Kittlernél, mint az már kiderülhetett az előző 

részben, annak egyértelműen előfutáraként tekintett) pszichofizika864 nyitotta meg az utat 

a nonszensz, az értelmetlen kutatása előtt, mivel semmilyen kísérleti kerettel nem lehetett 

                                                             
862  Gondoljunk itt a történeti avantgarde deszemiotizáló törekvéseire pl. KULCSÁR SZABÓ Ernő, A 

szimmetria felbomlása? A posztmodern intertextualitás kérdéséhez = Beszédmód és horizont, Argumentum, 

Bp., 1996, 274. 
863 KITTLER, Discourse Networks 1800/1900, 304. 
864 Uo., 308. 
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annak előtte megközelíteni olyan szövegeket, melyek egyetlen affirmatív mozzanatát 

rögzítettségükben találjuk meg. Az őrület roncsolja a mentális lexikont (új szavakat hoz 

létre), a szintaxist (rendszerellenes kapcsolatok) és az ortográfiát (új jelek kitalálása) is.865 

Lacan szerint az őrültek ugyanakkor kiválóan bánnak a konstellációkkal, meglátják a 

struktúrákat, jobban, mint bárki más. Mint azt a pszichózisról tartott szemináriumban 

megfogalmazza, tudattalanjuk kiváló nyelvész, de pocsék filológus (SIII 52); ennek a 

szimulációja lenne lényegében az irodalom 1900-ban, az 1800-as (nem Fourier-

analízisként működő) imaginárius zajtranszponáció helyett. Az irodalom Freudnál már 

elvesztette a kapcsolatát a természettel (ahol a betű nem fordul elő), nem szóra bír, nem 

átalakít, mint tette azt a Goethezeitban, hanem a zajt engedi szabadjára, vagyis azt a 

hulladékot, melyet a pszichofizika inkább befogad a jel helyett. Az irodalom már nem 

jellé alakít, hanem szimulál a szó klinikai jelentésében is: olyan dolgokat visz színre, 

melyeket még az elmebetegek sem képesek megtenni. 866  Amíg a pszichofizika azon 

alapult, hogy a test és az elme a valóság két különböző aspektusát érzékelik, így defektjük 

egyrészt az őrület, másrészt a betegség,867 addig az irodalom egy olyan színtért hozott 

létre, ahol az őrület az írással kapcsolódott össze. Az egyes pszichiátriai és irodalmi 

művek egy adott halmazból születnek szelektálással: utóbbi esetében az ábécé betűiből, 

előbbinél a szimptómákból. Az esettanulmányok szimptómák alapján konstruálódnak, de 

az ábécén alapulnak, az irodalmi művek az ábécé alapján konstruálódnak, de 

szimptómákon alapulnak. Vagyis a pszichiátria anyagot szolgáltat az irodalom számára, 

szerkezeteket, neologizmusokat, privát nyelvet, sajátos írásjeleket, míg az irodalom 

eminens írásosságát nyújtja át, műfajiságot adva az esettanulmánynak: „Freud mindegyik 

esettanulmánya azt demosntrálja, hogy a lélek romanticizmusa az írásos jelek 

materializmusához vezetett.”868 

A betegség szimptómái és az esettanulmányok közötti összefüggés Kittlernél tehát 

alapvetően a mediális transzfer aktusa, melyet a zaj önmagában rögzíthetősége nyit meg, 

a test nem szemantikai horizontjának az orvosi tekintet által garantált vizsgálatban,869 ami 

ugyanakkor mindig tételezett egy olyan pszichés szürkezónát, ahol az irodalmi beszélő 

üressége magára találhatott. Ez a rekurzív hurok így nem egy visszatérés ahhoz, hogy a 

                                                             
865 Uo., 305. 
866 Ua. 
867 Vö. Gustav Theodor FECHNER, Elemente der Psychophysik, Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1889, 1, 8. 
868 KITTLER, Discourse Networks 1800/1900, 283. 
869 Ennek előképe: Michel FOUCAULT, Message ou bruit = Dits et écrits I: 1954-1969, 559. 
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pszichiátria mit határoz meg őrültségként, hanem olyan technomediális a priori 

működtette transzfer pszichiátria és irodalom között, melynél az imperszonális működési 

szabályok eltérő módokon váltak feltárhatókká az 1900-as lejegyzőrendszerben éppen 

azoknak az olvasásra gyakorolt deszemantizáló hatása révén: „Was die Psychiater als die 

pathologischen Merkmale des Schreibens bestimmen, wird in den Texten der 

Wahnsinnigen und in literarischen Texten zum Verfahren.” 870  Ez avatja a rekurziót 

Kittlernél Shannon nélkül is feedback looppá. 

Kittler ennek technológiai megfelelőjét – nem meglepő módon – egy Pink Floyd-

számban találja meg, méghozzá a Brain Damage-ben, mely a hanghatások (természetesen 

Gilmour éneke is csak egy ezek közül) révén magát a dalszöveget szüntelenül az azt 

lehetővé tevő technikai apparátusra vonatkoztatja. Amikor az őrült a füvön van, akkor 

egy olyan behatárolhatatlan területen találjuk, amelyik sem távolságának, sem esetleges 

társainak meghatározására nem biztosít lehetőséget, míg amikor egy zárt helyen jelenik 

meg, a hallban, akkor már adódik lehetőség a viszonyok felvázolására (hiszen az „én 

hallomban” van), illetve a különbségtevésre az egy és a sok között871 (itt ugyanis már a 

lunatics alak szerepel). Nem véletlenül ekkor kezdik el használni a visszhangtechnikát a 

számban. A Dark Side of the Moonnak az akkor szinte egyedülálló 

kvadrofontechnikája872 lehetővé teszi, hogy ne értelmezést állítsunk fel a dalról, hanem a 

hangokra figyeljünk, arra, ahogy a nevetés visszhangzik, vagy az On the Run 

felvezetéseként az albumot nyitó Breath végén a körbe-körbeszaladó férfi lépteinek 

kopogását halljuk, esetleg, hogy a szoba négy sarkában elhelyezett hangszórók dinamikus 

felosztása révén az Us and Them különbségtétele megképződjön. Az őrülteket csak akkor 

halljuk – nevetésük révén –, amikor már a szöveg tanúsága szerint a megszólaló fejében 

vannak. Itt újabb reflexió tehető magára a kvadrofon-technológiára, ugyanis egyfajta 

berobbanást (implosion) hoz létre a fejben a hangfal és a fül közötti loop révén,873 amely 

                                                             
870  Armin SCHÄFER, „Literatur im Aufschreibesystem von 1900 ist ein Simulakrum von Wahnsinn“: 

Anmerkungen zu einer These von Friedrich Kittler, Metaphora, 2015/1, III-11. [„Amit a pszichiáterek az 

írás patologikus jellemzőiként határoznak meg, azok az őrültek szövegeiben és az irodalomban 

eljárásmóddá válnak.”]  
871 Friedrich KITTLER, Der Gott der Ohren = Die Wahrheit der technischen Welt, 66.  
872 L. http://www.pinkfloydfan.net/t1448-welcome-machine-story-pink-floyds.html. 
873 Winthrop-Young megfigyelése, hogy ez a technológiai esemény lényegében a diskurzus önmagába 

omlásának chiazmusaként tűnik fel. WINTHROP-YOUNG, Implosion and Intoxication, 80 és 83. 

http://www.pinkfloydfan.net/t1448-welcome-machine-story-pink-floyds.html


338 
 
 

 

nem azonos például azzal az élményiséggel, melyet egy koncert tud megképezni.874 Míg 

ott az énekes a színpadon van, mi pedig a közönség soraiban, így a feladó és címzett 

között valóban létrejön egy rekurzív hurok (pl. a „Hogy érzitek magatokat?” kérdés, a 

közönség énekeltetése stb. révén) kommunikációelméletileg, addig a Brain Damage 

hallgatása során a külső és a belső elbizonytalanodnak, ez pedig egy koncertszituációban, 

rendelkezzen akármekkora performanciával is, nem ugyanígy jön létre, mint ahogy a 

“there’s someone in my head, but it’s not me” kijelentés csak a technikai apparátusnak a 

hallgatóra gyakorolt hatásában érvényesülhet875  – ez már médiaelmélet. A hangfalak 

képesek átejteni a szubjektumot, és odahelyezni az őrülteket a fejébe, belejátszva 

percepciójába. Éppen egy technológiai médium (a négy hangfal, azazhogy most már 5+1 

vagy 7+1) állítja elő azt az élményt, hogy közvetlenül a fejünkben szólal meg az őrültek 

hangja, miközben egyrészt eldönthetetlen, ki énekel (Gilmour vagy a hang, amelyre utalás 

történik? – egy kóddal egy másikra utalva, utóbbiban annyit kijelentve, hogy beszélek), s 

ebben a bizonytalanságban nemcsak színre viszi a szöveget (“there’s someone in my 

head, but it’s not me”), de folytonosan utal a technikai apparátusra úgy, hogy az 

felszámolja a közvetítettséget a percepcióban – már belül szól. A Brain Damage tehát 

egy kóddal csak és kizárólag olyan kódra reflektál, amelyik a kódot lehetővé teszi. A 

Brain Damage olyan technológiai rögzítés, mely saját magát viszi színre, így lehetetlen 

benne a zenét és az őrületet (szignált és zajt) különválasztani: a külső és belső hangokat, 

az ént és a másikat. Ez pedig pontosan egy olyan szimbólumműködés által lehetséges, 

amely már mindig bír valamifajta rekurzióval a Valósra, vagyis az áramkör apparátus és 

befogadó között a két regiszter interakcióján alapul: 

„Allein die Paratexte oder Metadaten, also das supplementäre Regime des Symbolischen 

(Archivischen) oder das entropische Rauschen (das Reale der analogen Medien), machen 

unterscheidbar, daß das Gehörte oder Gesehene nicht live gesendet, sondern aus einem 

technischen Speicher wiedergegeben wird. Der Mediumvorgang geschieht auf der Ebene 

des Realen; in Digitalmedien wird dieses Reale im Reellen der Mathematik emuliert – 

                                                             
874 Ehhez vö. pl. L. VARGA Péter, „…Hear me now, words I vow…”: Képiség, intermedialitás, identifikáció 

a metálzenei kultúrában = UŐ., A metamorfózis retorikái: Tudomány, diszkurzus, medialitás az 

irodalomban és az olvasásban, JAK–PRAE.HU, 2009, 211–5. 
875 KITTLER, Der Gott der Ohren, 71. 
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wie es schon auf der Ebene der Basilarmembran des Ohres geschieht, indem das 

Klangereignis nach Frequenzen analysiert, also gerechnet wird.”876 

A Brain Damage technológiai önreflexiója, vagyis saját rögzítettségére és 

lejátszhatóságára (kvadrofon technika) mutatásával a Valóst, a jelölhetetlent, az üres 

helyet tudja rögzíteni: magát az apparátust, ami így végső soron saját magát kezdi írni is, 

és önmagába omlik a számban (implodes). A pszichoanalízis pontosan ugyanilyen 

loopingként kell funkcionáljon Szimbolikus és Valós között, mint ezt Lacan felismerte 

pszichózisszemiotikájával, illetve mint ezt Kittler már korai (freudi) esettanulmányaiban 

lényegében kiteljesítette: “Welcome to the machine”. 

 

ii. Lacan és a neurotikus individuális mítosza 

Freud esettanulmányainak pertinenciája, és ez egyben átvezet a második apóriához, 

vagyis a neuroitkus és nem neurotikus különbségéhez, éppen abban mutatkozik meg tehát 

Kittler felől, hogy azokban problematizálódik fikció és tudomány, irodalom és 

pszichiátria viszonya. A második apóriát Kittler szintén történeti kontextusban 

magyarázza. A pszichés apparátus rendelkezik egy anatómiai szubsztrátummal, de mivel 

a talking cure a laboratóriumi munkával ellentétben csak szavak cseréjeként történik meg, 

ezért a szubsztrátum maga soha nem lehet ismert előtte, legfeljebb a transzfer kondíciói 

– az eddigiek fényében nem meglepő, hogy maga a tudattalan nem, csak annak műveletei 

befoghatók. Míg Broca, Charcot és Flechsig a mikrószkópjaikkal és a skalpjaikkal 

nemcsak a lelket oszlatták fel, de a diskurzust is neurofiziológiai adatokba rendezték, 

addig Freud megpróbálta azon hálózatokat lokalizálni, melyeket együttesen nyelvnek 

nevezhetünk. 877  Adódik ehhez kapcsolódva azonban még egy apória, melyre Freud 

azonban elmulasztott reflektálni. Miközben a hisztériás neurózisokkal foglalkozott szinte 

kizárólagosan a praxisában, addig valamennyi esettanulmánya, melyek ténylegesen 

hozzájárultak a pszichoanalízis teoretikus progressziójához (pl. az időbeliség, a 

fantáziaképződés dinamikája terén), egyértelműen az általa pszichotikusnak titulált 

                                                             
876 ERNST, Gleichursprünglichkeit, 53. [„Kizárólag a paratextusok vagy a metaadatok, tehát a Szimbolikus 

szupplementáris rezsimje (archívális) vagy az entropikus zaj (az analóg médiumok Valósa) teszi 

megkülönböztethetővé, hogy a hallott vagy látott [szignál] nem élőben közvetített, hanem technológiai 

tárolóból előhívott. A mediális folyamat a Valós szintjén történik; a digitális médiumokban a Valós a 

matematikai valósban [ti. valós számokban – S. R.] emulálódik – mint ez már megtörténik a fül 

alaphártyáján, ahol a hangesemény frekvenciákra bontódik és kalkulálódik.”]  
877 Friedrich KITTLER, Flechsig/Schreber/Freud: Ein Nachrichtennetzwerk der Jahrhundertwende = Die 

Wahrheit der technischen Welt, 79. 
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eseteket érintette (Schreber, a Farkasember, a Patkányember). Továbbá, bár Freud 

ezeknél kizárólag paranoiára hivatkozik, és mellőzi az egész életművében a skizofrénia 

kifejezést, helyette a paraphréniát használva, 878  klinikai recepciójában mégis jóval 

meghatározóbbá vált a skizofrénia diagnosztizálása. Ezért is gyakori vád Freuddal 

szemben, hogy nem megfelelő terminológiát használ; bizonyos valóban skizofrén 

eseteket nem volt hajlandó skizofrénként azonosítani, holott ez a jelző az ő iskolájából 

jött: Eugen Bleuler, aki bevezette ezt a terminust, intenzíven levelezett Freuddal, sőt még 

önanalazísét is Freud felügyelete alatt végezte. Lacannak azonban van egy hipotézise 

Freud szóhasználatát illetően, tudniillik hogy azért részesítette előnyben a paraphrénia 

kifejezést a skizofréniával szemben, mert ezzel is meg akarta különböztetni eljárását a 

hagyományos, kísérletező és leíró pszichológiától, ugyanakkor a “hard science” 

alternatívát választotta Bleuer interpretatív pszichológiájával szemben is; 879  jó 

szokásához híven nem volt szinkronban korával (SIII 12f.). Vagy lemaradt, nem figyelve 

arra, hogy az ő háza táján is mennyire elterjedt a skizofrénia terminus,880vagy már eleve 

egy olyan köztes teret kívánt kialakítani retorikájával, amelyben jobban tudott 

manőverezni spekulatív megközelítésével. 881  Vagyis saját rigid neurózis–pszichózis 

felosztása ellenére, utat akart engedni az utóbbi teoretikus potenciáljának. Kittlernek az 

előző alfejezetben már összefoglalt tanúsága szerint ugyanis éppen a pszichózis teszi 

lehetővé két diskurzus (irodalom és pszichiátria) kollíziójának produktivitását a Valós és 

Szimbolikus közötti áramkörképzéssel. 

Két oldalról lehet így kapcsolatot teremteni az esettanulmányok fikcionalitásának 

kérdésköre és a neurotikus–nem neurotikus közötti differencia konstituálásának apóriája 

között. Az elsőnek van időbeli konnotációja, az analízis utáni időszakot érinti. Ahogy 

                                                             
878  A terminus a hebephrénia konceptualizálásából fakad, ahogyan azt Hecker és Kahlbaum leírták; 

szimptómái közé tartoznak a hangulatváltozások, a bizarr és gyerekes viselkedés, valamint egy általános 

mentális visszafejlődés (vö. Abdullah KRAAM – Paula PHILLIPS, Hebephrenia: A Conceptual History, 

History of Psychiatry, 2012/4, 389f.). Később Emil Kraepelin ezt a dementia praecox egyik altípusaként 

klasszifikálta (Uo., 399.), és elhatárolta az olyan esetektől, amelyek nem jártak mentális regresszióval 

egyáltalán, de attól még torzulást okoztak a páciens személyiségében. Következésképpen Kraepelin úgy 

pozicionálta a szimptómák így kapott, vegyes típusait, mint amelyek paranoia és skizofrénia között 

helyezkednek el, a betegségnek a paraphrénia nevet adva. L. Ian DOWBIGGIN, Delusional Diagnosis? The 

History of Paranoia as a Disease Concept in the Modern Era History of Psychiatry, 2000/1, 45. 
879 Uo., 48. 
880  Még Ferenczi is felhívta Freud figyelmét arra, hogy a Schreber-tanulmány második verziójában 

inkonzisztensen használja a parafrénia és a dementia praecox szavakat egymás szinonimáiként. Sigmund 

Freud – Ferenczi Sándor: Levelezés, 425Fer. 
881 Vö. ehhez Freud analógiáját a paraphréniás hipochondria jellemzői és a neurotikus szorongása között: 

Sigmund FREUD, Zur Einführung des Narzißmus = Gesammelte Werke, Bd. 10, 139. 
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Dóra Herr K. hatása alá kerül a hiszériatanulmányok tanúsága szerint, úgy Lacan Freud 

autoritását mutatja fel az esettanulmányban azért,882 hogy alátámassza interpretációját az 

álterhesség kapcsán (É 224). Egy stabil pozíció kialakításának lehetőségét Freud úgy 

biztosítja, hogy az analízis vége nyitja meg a lejegyzés lehetőségét, hiszen éppen Dóra 

hiszterikus elnémulása miatt az elveszett hangot keresi maga Freud is az inskripció, 

vagyis az esettanulmány megírására révén. Arra a pontra akar eljutni, amikor a 

szubjektum beszéde felfüggesztődik és a pszichoanalízis « cesse de ne pas s'écrire » (SXX 

86). Tehát a lejegyzés aktusának mediális utólagossága szemben áll az általa rögzített, 

tartósságnak ellenálló – és Lacan által megismételt (É 12) – 

megkülönböztethetetlenséggel, amely a szükségszerű fikcionalizálódás műveleteit indítja 

be a rögzített szövegben, éppen annak mediális alapja miatt.883 Amikor ezt az apóriát még 

utoljára felhozza Freud a befejezhetetlen analízisről írott tanulmányában, ott már a 

kimazsolázás, vagyis az olvasói aktivitás jelenthet megoldást. A lejegyzett tartalmat 

alkotó Szimbolikus, a tartósság és elzártság által a lejegyzés műveletének, az 

inksripciónak a biztosságával gabalyodik össze. Mivel az így létrejövő sajátos entrópia 

nem a küldő, hanem a befogadó oldalán érvényesül akkor, amikor az esettanulmány 

olvasója a számára releváns passzusokat válogatja ki a szövegből,884 ott már nem pusztán 

a Szimbolikus aktuális entrópiájával szembesülünk, melyet a rendszer teljes 

entrópiájának arányából kapott relatív entrópia tizedestörtjét 1-ből kivonva kapunk 

meg,885 és melyet Kittler a jelentés szimulákrumaként határoz meg.886 Ugyanis Freud 

kitételét komolyan véve, miszerint a szöveggel történő interakció azon alapul a 

páciensnél, hogy melyik rész vált ki belőle reakciót, pontosan a mediális előzetesség (az 

írás megelőzi a tartalmat és megnyitja a lehetőségét a fikciós olvasatnak) és utólagosság 

(az analízis végén indul meg a lejegyzés) adják azt a komplex temporalitást, amellyel 

szembesül az olvasó az esettanulmányban megjelenő entrópián és saját zajszűrő 

interakcióján (a releváns részek kiválasztásán) keresztül. A másik oldal, ahol kapcsolatot 

lehet teremteni a pszichoanalízis pertinenciáját illetően fikció és kontitutív differenciálás 

között, egy olyan szubverzív újraértés, melynek eredete a már idézett Bird doktor 

                                                             
882 Vö. KALMÁR, Szöveg és vágy, 21. 
883 Freud szerint a mítosz leírt verziójának a valóságtól való eltérését alapvetően az írás során gyakorolt 

torzító tendenciák okozták – kihagyások és változtatások. vö. FREUD, Mózes, 109f. 
884 UŐ., Die endliche und die unendliche Analyse, 82. 
885 SHANNON – WEAVER, The Mathematical Theory of Communication, 13.  
886 KITTLER, Jel és zaj távolsága, 471. 
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megjegyzésében jelölhető ki (l. 265. jegyzet). Arról a megközelítési módról van szó, 

amely nem úgy tekinti a pszichózist, mint amelynek egyértelműen szimptómája a 

Schreber-féle számbavétel(e mindennek, még a szenzorikus spektrumon túl is), hanem 

szerinte egy bizonyos íráspraxis, például a “sharing culture”-nek nevezett diskurzus 

(ennek fórumai a Facebook, Twitter, Instagram, stb.) viselkedhet úgy, hogy kiérdemelje 

a pszichotikus jelzőt 887  – Kittler márpedig felhatalmazta az 1900-as évek 

lejegyzőrendszerének őrültségfogalmával a mediális diskurzuselemzést egy ilyen 

transzpozícióra.  

Lacan szempontjából azonban az esettanulmányok fikcionalitása más okból 

nyerhetett létjogot a neurotikus és nem neurotikus közötti differencia megalkotásában, ez 

pedig a már kivesézett mítoszhoz, illetve a pszichotikus időbeli konstellációihoz 

kapcsolódik. A pszichotikus időtapasztalata segítségével lehet ugyanis egy olyan 

strukturális operátort azonosítanai, melyet Lacan valós apának nevez: ez Freud 

elgondolásában maga a lehetetlenség bevezetése (SXVII 143) a szimbolikus apafigurák 

kényelmes elrendezésével szemben (pl. Herr K.). A valós apa tulajdonképpen Valós, 

vagyis valami eredeti és primordiális, ezért nem magyarázható a pszichológia mezején. 

Mint az fentebb már nyilvánvaló vált, egy ősjelölő vagy mesterjelölő tételezése a 

kasztráció szimbolikus aktusával (SXVII 144) a mitikus diskurzuson belül lehetséges 

csak. Ennek a diskurzusnak a kialakulásához szolgáltat belátást a pszichózis. Freud 

Verwerfungjának itteni újrafelfedezése Lacan által a pszichózishoz kapcsolható, bár 

számos eltérő használata van a kizárás szónak Freudnál. Az A farkasemberben kerül elő 

először a kifejezés, ahol együtt jár a tagadással (Verneinung) és az elfojtással 

(Verdrängung). Lacan ezeket az aktusokat később egy hármasba szervezi, és az 

Enstellung (torzítás) mozzanataival azonosítja (É 11). A pszichózis karakterisztikus 

aktusa, a kizárás differentia specificája szerinte abban áll a két másikkal szemben, hogy 

a Szimbolikuson kívülre mutat. Így pedig nem valamifajta feldolgozhatatlan, a tudattal 

(még) nem kompatibilis elem elutasításában nyilvánul meg, vagyis valami jelenlévőről 

tudomást nem vételként, hanem olyan kívülre helyezése a dolognak, ami azt nem 

elvesztetté teszi, hanem úgy tartja, mintha soha nem is létezett volna (É 323).888 A kizárás 

                                                             
887 Rupert GADERER, Der Shitstorm – Das eigentliche Übel der vernetzten Generation, Sprachmedialität: 

Zwischen Ereignis und Maschine, Workshop a berlini Humboldt Egyetemen, 2015. február 20-án. 

(Köszönettel tartozom Lőrincz Csongornak a meghívásért.) Illetve vö. a már korábban idézett Hagen-

passzussal Schreber kapcsán. 
888 Ennek modellezhetőségéről a következő alfejezetben ejtek szót a « passage à l’acte » kapcsán. 
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annyira fontos volt Lacan számára, hogy még az Hyppolite-tal a tagadásról tartatott, és 

az előző fejezetben már szőrmentén érintett, referátumhoz fűzött megjegyzéseiben is ez 

vette át a főszerepet.  

Ezt az 1954-es referátumot annyiban szimptomatikusnak tekinthetjük, hogy nem 

elsősorban az I. és II. szemináriumot kötötte össze, hanem az azokat megelőző, néhány 

alkalmas, Freudnak az A patkányember és az A farkasember esettanulmányait tárgyaló 

proszemináriumokra nyújtott reflexiót, továbbá Lacan számára előirányozta a III. 

szeminárium témáját is. Lacan egy bevezetőt és egy kommentárt is fűzött Hyppolite 

szövegolvasatához, most pedig ezt a három (az Écrits-ben helyet kapó) szöveget fogom 

tárgyalni, mielőtt rátérnék a neuroitikus individuális mítoszának jelentőségére Lacan 

Freud-interpretációban. Mint arra már az előző fejezetben kitértem, A. Freud alapvetően 

egy Imaginárius horizont kényszerét vette magára azzal, hogy a 

védekezőmechanizmusoknak úgy tudott döntő jelentőséget tulajdonítani, hogy az ént 

egyszerű, egységes és esszenciális tényezőnek tételezte. Amikor Lacan bevezetőjében az 

ellenállás elképzelhetőségéről beszél (É 370), akkor azzal Freud említett apóriájára 

reflektál, vagyis arra, hogy az analízis konstitutív differencia helyett meg tudja emelni az 

ellenállásokat, hogy azok erősebben működjenek, s ellenállóbak legyenek az inger 

erőnövekedésének hatásaival szemben.889 Lacan e kijelentés félreértésének tulajdonítja 

A. Freud egész ego pszichológiáját. Mert ha az eredeti freudi elképzelés annak felelne 

meg, amit a lánya gondol, hogy a szubjektum ellenáll, akkor minek is áll ellent? 

Természetesen azon tendenciáinak, amelyek neurotikusként tüntetnék fel őt – így Lacan. 

De mivel ezek a tendenciák felerősödve térnek vissza, és mivel az analitikus technikának 

ezzel dolga akad, ezért fenntartása érdekében az ellenállást védekezésként tételezi (É 

370). Ez igazolná viszont azokat a vádakat, amelyek szerint a neurotikus szimptómáknak 

történő ellenállása miatt diszkreditálható az analízis gyógyító hatása. A pszichoanalízis 

itt képes megvédeni magát a kritikákkal szemben egy időbeli stratégia segítségével. Arra 

épít ugyanis, hogy a gyermekkorban működő elfojtások után – melyek segítségével az 

Ich kezelni tudja az ösztönöket – már nem jönnek létre újabbak, csak utóelfojtások 

keletkeznek az új konfliktusok kezelésekor – mint erről szó volt az előszóban is a Mózes 

kapcsán. A korai elfojtások az erők egymással való viszonyától függenek, és nem bírják 

ki, ha az egyik erőt csak úgy megnöveljük. Az analízis az Ichnek lehetővé teszi, hogy 

                                                             
889 FREUD, Die endliche und die unendliche Analyse, 84. 
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revizionálja ezeket a korai elfojtásokat; egyeseket elpusztít, másokat megerősít. Ez utóbbi 

esetben olyan korrekciók mennek végbe, melyek a kvantitatív faktor érvényesülésének 

végét jelentik, mert a megerősítés nem mennyiségi.890 Itt egy kvalitatív változást kell 

észrevennünk, a tudattalanműködés előtérbe lépését, amely megbontja az én feltételezett 

egységét bármifajta ellenállást megkerülhetővé téve így.891 Lacan szerint ez a jelenség 

nemcsak arra mutat rá, hogy az én mint olyan teljesen imaginárius, hanem hogy folytonos, 

progresszív elidegenedésben leledzik (É 374), ahogyan a tükrös modellek általi 

befoghatóságánál már demonstráltam. Ha valaki fixálni akarja, akkor csak úgy jelenik 

meg, mint saját alteregója, ellenállásai pedig ugyanígy imagináriusan járulékosak, amikor 

valaki a tudattalan elfojtásokra koncentrál. 

Freud szerint ezért két dolgot lehet csinálni az analízisben: vagy előidézünk egy 

szituációt, melyben a konfliktusok aktívvá válnak, vagy az analitikus rámutat a lehetséges 

konfliktusra, megvitatja a pácienssel felbukkanásának lehetőségét. Ha a pszichoanalízis 

tényleg csak az ellenállásokat emelhetné meg, akkor a pácienst valódi szenvedésnek tenné 

ki, és egy olyasfajta módszerként működne, amely már meglévő vagy megjelent 

konfliktusokra építhet kizárólag. Ha arra törekszik, hogy ezt a végletekig fokozza, akkor 

arra kellene koncentrálnia, hogy növelje az ösztönerő szintjét, amivel a konfliktus 

megoldását szolgálja. Freud kijelenti, az analitikus tapasztalat megtanította arra, hogy a 

“jobb” ellenfele mindig a jó, éppen ezért kell harcolni a páciens inerciájával:892 ennyiben 

természetesen nyilvánvaló, hogy az örömelv egyáltalán nem az örömök hajszolását jelenti 

Freudnál, ezért nem is érdemes az élvezetet korlátozó törvényt posztulálni, mint azt annyi 

félreértemezés megteszi, és ahogy ezt a lacani jouissance esetében már megmutattam az 

előző részben. Ha azonban nem aktív, hanem potenciális konfliktusokról van szó, mellyel 

a pszichoanalízisnek ténylegesen dolga akad (ezt jelzi a látencia mitikus diskurzusa is), 

akkor nem szabad direkte előidéznie azokat az analitikusnak. Mint Freud megjegyzi, 

egyik orvosnak sem jutna eszébe valakit azért beoltani skarláttal, hogy immúnissá váljon 

rá; általános szabály, hogy a védelem nem produkálhatja ugyanazt a veszélyt, mint a 

betegség, 893  ennyiben pedig a pharmakon dinamikáját elutasítva jelöli ki a 

pszichoanalízis műveleti körét. Így marad a mesterséges konfliktuselőállítás az átvitel 

                                                             
890 Ua. 
891 Uo., 85. 
892 Uo., 87. 
893 Uo., 67. 
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folyamatában, tehát kizárólag az interszubjektív (imaginárius) viszonyban. Ez, mint azt 

az A farkasember esettanulmányban látni fogjuk, abban a pillanatban történik meg, 

amikor Freud feltárja, hogy a páciens narratívájában az ősjelenet az elbeszélés terméke, 

vagyis sosem történt meg, de szimbolikusan termelődik ki – ugyanaz a logika érvényesül 

itt, mint az előző részben, vagyis az Imaginárius a Szimbolikus alapjaira hívja fel a 

figyelmet, a Farkasember fantáziája a fantázia előállítására, ellenállása pedig a 

tudattalanműködésre. Az esettanulmányok metodikájában ilyen elem, hogy a páciens felé 

kommunikálni kell az ösztönkonfliktusok spektrumát, bővíteni kell a tudását. A páciens 

majd úgyis maga fogja kiválasztani abból a releváns passzusokat, és kiszűri a többit. De 

ez a válogatás mi alapján hiteles, ha akkor is működésbe léphetnek patologikus 

folyamatok? 

Hyppolite lényegében erre a probléma alapozva kezdi meg referátumát az általam 

ismeretett Freud-szöveget majd’ másfél évtizeddel megelőzö Die Verneinungból. Mivel 

Hyppolite nem meglepő módon egy fenomenológiai olvasatát adja Freud szövegének, 

erőteljes hegeliánus felhangokkal, ezért eltekintenék rekapitulációja teljes 

végigkövetésétől, és csak azt a két pontot emelném ki, melyeket Lacan is elővesz belőle 

a kommentárjában. Ezek az intellektus és az affektus különbségének következményei, 

illetve az affirmáció (Bejahung) aktusa. Hyppolite először feltételezi, ahhoz, hogy az 

elfojtás dinamikáját Freud ne eliminálja a fentebb ismertetett okok miatt az analízis alatt, 

először is axiomatizálnia kell, hogy amit a szubjektum mond, az pontosan nem ő maga. 

(Ezt a formalizációt az előző fejezetben már Lacan felől némileg átalakítottam, és 

nagyobb hangsúlyt raktam Lacan felé a műveletre az identitással szemben.) Másodszor 

pedig ennek, tudniillik, hogy amit mond, az nem ő, a tudatosítása nem rekeszti be az 

elfojtás folyamatát, hiszen ebben az esetben a kezelt csak tagadni kezd (É 882). E tagadás 

eredeteként Hyppolite Éroszt nevezi meg, valami ösztönöst, ami több mint pusztításvágy, 

inkább a lét igenlése. Ez nem más, mint egy ítélet, amelynek kérdése valóban 

foglalkoztatta Freudot már az Entwurfban is, 894  ami feltételezi belső és külső 

szétválasztását, az elidegenedést az organizmus inerciájától annak a külvilággal alkotott 

interakciójáig tartó skálán. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy az ítélet 

szükségszerűségének felmerülését a szubjektum által reprodukált reprezentáció és a 

kezdeti percepció eltérésében jelöli ki Freud (É 884). A szubjektum saját maga által 

                                                             
894 Vö. UŐ., Project for a Scientific Psychology, 392f. 
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kialakított reprezentációjának elfogadását viszont eleve egy negáció negációjaként nevezi 

meg Hyppolite, a külső élmény elutasításának felülbírálásaként, ami magát az affirmációt 

alkotja; ennek derivatív formája lesz az analízisben a tagadás. Ez a kettősen negatív eredet 

eredményezi szerinte, hogy Érosz mellé odakerül Thanatosz Freudnál mint a pusztítás 

(negáció) egyesítése (affirmáció) (É 885). Hyppolite ezt a dinamizmust abból bontja ki, 

hogy Freud szerint az ítélet performatív erejéhez szükséges a negáció szimbólumának 

megalkotása: terapeutikusan szabadságot biztosít az elfojtástól, miközben ugyanúgy az 

örömelv egyik kényszertípusú megnyilvánulásának tartja. Valami, ami nem az 

emlékezetben munkálkodik, mint az elfojtás, hanem a valóságot strukturálja; egy 

mezsgye, ahol az elfojtott tartalom feléleszthető és felfüggesztve fenntartható (É 886). De 

ott van benne a pusztítás is, ezért jut Hyppolite nem meglepő módon a megszüntetve 

megőrzés (Aufhebung) hegeli aktusához a negáció konkrét működésében, vagyis arra, 

hogy a tudattalan elismerése az én részéről mindig negatív módon történik; nem a 

tudattalanban van a nem által véghezvitt tagadás, hanem a tudattalan artikuláció 

tartalmának elismerése mindig az én tagadásában történhet meg (É 887). 

Hogy Lacannak ez a korrekt és megvilágító olvasat nem nyerte el a tetszését, arra 

abból lehet következtetni, hogy válaszában két olyan tényezőt emel ki, amelyekre viszont 

Hyppolite nem sok szót vesztegetett: a szimbólum és a mítosz lehetséges koncepcióit. 

Megdicsérte hallgatóját, hogy a negáció szimbólumának körülményeit mitikusnak 

nevezte, illetve hogy a reprezentációhoz ennek révén nem rendelt semmiféle tárgyat. Ez 

utóbbit azonban már ellene is fordítja, amikor megjegyzi, hogy az affektívnek semmi 

köze nincs a megélt tapasztalathoz vagy valamifajta élményhez (É 383). Az affektivitás 

Freudnál a preszókratikusokra való sűrű hivatkozással gyakorlatilag egy primordiális 

szimbólum alapjait adja, ahogyan a bevezetőben idézett Kittler-frázis ezt elgondolta a 

Szimbolikus Valósba rögzítsével, vagyis itt a konfliktusgyártás a cirkulációban jelenik 

meg, így nem szabadulhat ki a (kibernetikai) kontroll alól. Lacan szerint már a freudi 

szubjektum története is 0-k és 1-ek története, a mathémák szintaktikája révén történő 

artikulációé lehet,895 amellyel a szubjektum kapcsolási ideje ütemezhető; úgy is mint 

Schaltungszeit, úgy is mint reveláció, ráeszmélés.896 Ezért leginkább ott mutatkozna meg 

                                                             
895 Jacuqes LACAN, Je parle aux murs, Seuil, Paris, 2011, 80. 
896 Ez természetesen azt is feltételezi az eddigiek fényében, hogy értelmezésében Lacan a kibernetikában 

megbúvó etikát teljesen mellőzi. A pszichoanalízisben a szimbólumok etikai dimenziójához viszont l. 

Georg Christoph THOLEN, Das Gesetz des Symbolischen: Zur Ethik des Signifikanten, Text, Klinik, 

Deutung, 1994 (5), 41–50. 
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a tudattalan, ahol az üres helyek elrendezése kiviteleződik (É 261), így pedig Szimbolikus 

és Valós körbekapcsolása hozzáférhetővé válik. Ehhez kell az a struktúra, amelyik nem 

merül ki annyiban, hogy az vagyok, amire azt mondom, nem vagyok, tehát a negáció nem 

elégséges; kell a kizárás. Ha a talking cure agyat nem boncolhat a relevanciája felmutatása 

érdekében, legalább rendelkezzen valami episztemológiai előnnyel az empirizmussal 

szemben. A mitikusnak szánt műveletek, mint amilyen a kasztráció, az Apa Nevei vagy 

az incesztus tabu, valójában mind ugyanannak a kontingenciának a szinkronizálását 

végzik el mikrotemporális szinten egy primordiális indexbe: a Szimbolikus és a Valós 

Imaginárius nélküli találkozása: „ennek mediációja – egy olyan formában, amely 

visszafordul magára – az által történik meg, ami kizáródik a szimbolizáció első 

időpillanatában.” (É 383). Ez a Verwerfung – melyet az A Farkasember esettanulmányra 

támaszkodva Lacan a pszichózishoz rendel – a legautentikusabb hozzáférést biztosítja 

temporálisan a szubjektum szimbolikus tartozásához (eredőjéhez), miközben épp a 

szimbolizáció lerobbanásával idéződik elő a pszichózis. 

Ellentétben Hyppolite hozzászólásával, ez nem a negáció negációja, a kizárás nem 

egyezik meg az affirmáció struktúrájának inverzével, hiszen akkor mindössze egy 

imaginárius viszony modulálná – az ilyen megfordítások bár rá tudnak mutatni a 

kondíciók hálózatára, de mint Kittler olvasatán már láttuk az előző alfejezetben, nem 

elégségesek az áramkör működésének, önmaga újratermelésének demonstrálására. Itt 

pedig legfőképpen azért sem, mert a negáció negációjában a hiány már maga is jelölhető. 

A kizárás a betű nem szimbolizációja, az időpillanat, amikor a 0-1 vagy a fort-da nem 

valósítható meg, amikor a hiány jelölése egy in absentia viszonyra alapozva nem 

kivitelezhető. Ezért furcsa, hogy Hyppolite a negációnak csak a terapeutikus 

érvényesülését említette, a szimbolikus felett szemet hunyt, holott a negativitás 

differenciaalkotásának affirmációja, a negatívból születő pozitivitás szemiotikai alapelv 

– bár filozófus volt, azért elég sok időt töltött Lacan szemináriumain az ’50-es években, 

hogy erre felfigyeljen. A Verwerfung ugyanakkor nem valami elfojtottnak a visszatérése, 

mint amikor a betű bármikor potenciálisan feltűnhet a jelölőben a Szimbolikusban (az 

előző részben az ideogramma írásképisége), hanem pontosan a Szimbolikus Valósba 

nyúló rekurzív cirkulációja, mint Turing csövénél; az órajel, valahányszor az megszakítja 

az áramkört, jelen esetben a jelölésbe bevezetett megtorpanás (halt) a jelölés alapjainak 
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hiányával, az üres jelölés negativitása mindenfajta differenciaaffirmáció, tehát bináris 

oppozíció kialakulása nélkül; a mínuszjel fel nem tűnése a kasztrációban.  

 Tehát a pszichózisban az elmaradó jelviszony az artikuláció ellen dolgozik, 

lényegében csak a szimbolikus összjátékot érinti, szintaxist nyújtva mindenfajta 

referencia nélkül. Ez végső soron oda vezet, hogy az első jelölő, melynek a teljes jelölési 

relációt magában kellene foglalnia, hogy rajta keresztül a jelölésekből további jelöléseket 

lehessen kibontani, egyszerűen hiányzik. Továbbá e „hiányzik” nem kap helyi értéket a 

jelölésben még rekurzíve sem: a hiány itt a betűvel ellentétben nem a jelölő nem jelölő 

dimenziója. A jelölő és a nyom közötti különbség is valahol itt érthető tetten a lacani 

elméletben. Amikor ugyanis 1975-ben az MIT-n Lacan Noam Chomsky kérdésére azt a 

furcsa választ adta, hogy a jó pszichoanalitikus a lábával gondolkodik,897 néha talán a 

homlokával, amikor beveri a fejét, de bizonyosan látott elég EEG képet életében ahhoz, 

hogy tudja, a gondolat nem vet árnyékot, ez a replika nem valamifajta földhözragadtságot 

akart kifejezni a később meglehetősen paranoiássá váló amerikai nyelvésszel szemben, 

mint inkább egy differenciára reflektálást, éppen azt fenntartva, hogy a pszichoanalízis 

nem anatómiailag dolgozik (vö. Freud Fechner-allúzióival az első részből). Egyrészt 

ugyanis a gondolkodás lehetőségét nem a lélek teremti meg nála, mint azt feltételezték a 

pszichoanalíziséről az MIT-n, hanem az, ahogyan a struktúra, leginkább a nyelvé, 

előállítja a felszabdalt testet, és mint már arról volt szó a jouissance kapcsán, ez nem egy 

fizikai aspektussal rendelkező folyamat (É 259, AÉ 512), hanem éppen egy határátlépés 

Valós és Szimbolikus között, visszahőkölés az entrópiából az időtlen alapú, de időt 

kitermelő alfanumerikába. Másrészt pedig a jelölő hiányában a hiány nem a lábé, mint a 

nyomnál, mely utóbbi mindig üresség így értve (É 276, 303), és fixáltsága miatt nem 

differenciálódik (É 807). Vagyis nyom Lacannál (és Derridával ellentétben) csak akkor 

van, ha nincs ott a láb. A hiány a jelölő esetében viszont a másik jelölőé, a Másik 

jelölőhiányáé; az áramkör digitális formalizáltságában ennek jelölhetősége ellentétben áll 

az analóg áramkör megszakítottságával. A nyom tehát Lacannál mindig a láb hiánya: 

bizonyos fajoknál azt jelzi, hogy az állat arra járt, másoknál pedig pontosan a 

megtévesztés miatt maradt hátra; ez egyértelmű reláció (É 683). A jelölő azonban úgy 

működik, mint Freud egyik viccében a barátját kérdőre vonó ember gondolatsora: Miért 

                                                             
897  Pierre-Gilles GUÉGUEN, Lacan, American, The Symptom 13, elérhető az interneten: 

http://www.lacan.com/symptom13/?p=73 (2016. február 20.) 

http://www.lacan.com/symptom13/?p=73
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mondod nekem, hogy Krakkóba mész, hogy azt higgyem, Varsóba mész, miközben 

tényleg Krakkóba mész?898 

A kizárás miatt a paranoiás pszichózisban ez a kétfajta dinamika, az egyértelmű 

hozzárendelés és a jelölő fordulásai (az átverésből az igazságba) egymásra 

montírozódnak. Ahogy Turing különbséget tett a csavarhúzó típusú és a 

papírinterferencia között, utóbbit úgy aposztrofálva, hogy az „pusztán információ 

kommunikálása a gép felé, ami megváltoztatja a működését”,899 úgy ez nem egy teljesen 

új gépet hoz létre, hanem újrarendezi viszonyait (à la kibernetika), szimbolikus szinten 

modulálva annak hardverét. Ehhez pontosan a pszichotikus tapasztalata szükséges: a 

különféle hardverszintek közötti hiánytranszfer, tehát hogy maga a hiány 

közvetítődhet.900 A kizárás lacani értelmezése kísérteties hasonlóságot mutat nemcsak a 

kibernetikai logikával, hanem azzal is, amit Derrida azonosított Freudnál a törvény 

kapcsán: „Esemény esemény nélkül, tiszta esemény, ahol semmi nem történik; az 

esemény eseményisége, ami egyszerre megköveteli és semmíti a fikcionális viszonyát. 

Semmi új nem történik, és mégis ez a semmi új hozza létre a törvényt […].”901 Működés 

közben ezt Lacan leginkább az A farkasember esettanulmányban éri tetten, éppen azon, 

hogy a Verwerfung a Szimbolikus Rend minden manifesztációját berekeszti (É 387). 

Ennek fő kérdését az a reláció alkotja, ahogyan az ősjelenet és az analízis ideje 

viszonyulnak egymáshoz. Freud legmarkánsabb állítása a Farkasemberről szóló 

esettanulmányában, hogy nem valós tapasztalattal van dolgunk, hanem a 

fantáziaműködés egy olyan mechanizmusával állunk szemben, amely a gyermekkorba 

helyezte a fán ülő farkasok képét:902 tehát először volt az álom a farkasokról, az elfojtás 

pedig csak akkor történt meg, amikor az visszatért az ősjelenet formájában, regresszív 

fantáziaként realizálódva. A szimbolikus megmunkálás imaginárius fantáziát kitermelő 

aktusában az üres hely vagy törlés is formatív,903 a kizárt esemény vagy a hallgatás 

                                                             
898 Nem kapcsolódik szorosan az értekezés témájához, de érdemes felfigyelni arra, hogy bár, mint azt az 

előző rész végén bemutattam, Lacan kritika alá veszi La Mettrie-t a gépszerűségnek az állatokhoz történő 

kényszeres kapcsolása miatt, maga sem cselekszik nyom és jelölő esetében másként. Míg a jelölőt csak az 

embernél feltételezi, a nyom jelenlétének binaritását (arra ment – nem arra ment) az állatok korlátozottabb 

logikájának tartja fenn, amely nem képes olyan konstellációt előállítani, mint Freud vicce. 
899 TURING, Intelligent Machinery, 419. 
900 Ezt a III. 5. a) ii. alfejezetben a vágygráfon demonstrálom. 
901 DERRIDA, Before the Law, 199. 
902 Sigmund FREUD, Aus der Geschichte einer infantilen Neurose = UŐ., Gesammelte Werke, Bd. 12, 

Fischer, Frankfurt/M, 1966, 156. 
903 L. topologikusan az 5. b) ii. alfejezetben a metafora és a varázsnotesz esetében. 
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modulál, illetve a hiány visszatérést, rekurzíót okoz (mint Freud Mózesében): az elbeszélt 

múltat az elbeszélés formálja, melyet már eleve formál a múlt (É 256), mint ezt már az 

előszóban megállapítottam. Ami a szimbolizációs aktusból kiszorult, az a Valósban 

jelenik meg, valami, ami viszont így a Szimbolikus visszacsatoláskor nem ellenáll, hanem 

hiányzik; művelet anyag nélkül, punktuáció szöveg nélkül (É 388). Ha van is mínuszjel 

a kasztrációban, nincs mihez odarakni, hiányzik az apai korpusz, mint már megjegyeztem 

a Totem és tabu kapcsán. Csak a Valós modulatív potenciálja, az üres helyek Szimbolikus 

által biztosított szintaxisa ölt testet (SXXI 128), de az ősjelölő elmarad. Ez az az 

időkritikus bevezetődés művelete egy rekurzión keresztül,904 ami a matematikai Valóst a 

Valós matematikájává avatja:905 „magának a szabálytalannak a kiszámíthatóságáról van 

szó. Így válik előreláthatóvá az előre nem látható.”906 Tehát a pszichotikus bírja magát a 

műveletet, hiszen képes szintetizálni nyom és jelölő működését, csak éppen kizárta magát 

a jelölőt belőle; nincs szimbólum, csak művelet.  

 Így az ősjelenet hiába áll kezdőpozícióban, kronológiailag későbbi. Hogy képes 

legyen annak megállapítására, valóban az adott korból származik-e az emlék, az 

analitikusnak az időtengely feltérképezésére kell szorítkoznia, ezt elősegítendő pedig 

megkülönböztetést tesz az emlék és az emlékképződés időbelisége között. Vagyis 

archeológiai diszpozíciót vesz fel, maga is konstrukciókat hoz létre: olyan 

komplexumokat, melyek emeletenként (rétegenként) építődnek. 907  A köztük lévő 

időablak magával az esemény létrehozásának idejével egyezik meg az elbeszélésben.908 

A szimultán jelenlévő elemek ahistorikusságát erősíti a keretként szolgáló ablakfa a 

Farkasember álmában, amely összetartja az álom egész motívumasszamblázsát: az eltérő 

időből és különböző területekről (fikció és valóság) eredő elemek egyidejűleg jelennek 

meg az ablakkeret határolta térben. Lacan szerint Freudnál itt mutatkozik meg leginkább, 

mennyire nem érdekli az egész ösztönspektrum, és a fejlődéslélektani fázisok, mert még 

a legkisebb időbeli gesztus a szubjektum történetéhez kötődve is jobban foglalkoztatja 

náluk (É 264). Ez a történetmegmunkálás a fantázia területére irányítja Freud figyelmét, 

ahol más (időbeli) szabályok érvényesülnek (SX 89), mint a valóságban. A fantázia 

                                                             
904 L. ezt a topológiai rekurzióként a III. 5. a) ii. alfejezetben. 
905 Gespräch mit Wolfgang Ernst, 75, 87f. 
906 KRÄMER, Friedrich Kittler, 175. 
907 Vö. Sigmund FREUD., Konstruktionen in der Analyse, 45, illetve Knut EBELING, Wilde Archäologien: 

Theorien der materiellen Kultur von Kant bis Kittler, Kadmos, Berlin, 2012, 263. 
908 ERNST, Chronopoetik, 417. 
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mégsem egyszerű illúzió marad, amely szemben állna a valósággal, hiszen maga a 

valóság sem egyértelműen meghatározható Freudnál, tehát nem tételeződik nála egy 

objektív valóság, melyhez képest torzulás lenne a fantázia. Ehelyett inkább úgy kell ezt 

érteni, hogy az emlékképződésnek egy olyan momentuma, ahol megterveződik a 

tudattalan vágyak mentén egy emlék, temporális vákuumot létrehozva. Lacan ezt úgy 

fogalmazza újra, hogy e fedőemlék kevésbé valaminek az elfojtása, mint inkább egy 

olyan megszakadás a jelölők láncolatában, ami megakadályoz egy kellemetlen emlékhez 

történő eljutást (SIV 120). Ez a szcéna, ahol nem a véset, hanem a térköz, az üres hely 

(ahol az elfojtott elem felbukkanhat modulációként) bír jelentőséggel: maga az álom 

vetítővászna tartja össze az egész konstrukciót a Farkasember esetében, hiszen egyszerre 

jelentkezik a legősibb emléknyomok maradványaként és formateremtő apparátusként, 

miközben „[a]z álomtartalom nem vetített képe az álomgondolatnak, hanem csak hézagos 

képe.”909 A temporális kifordítások, a hiszterológiák az emlékek és álmok között az 

ősjelenetben tehát ismételten térbeliesítődnek Freudnál, a “primal scene”-ből “primal 

screen”-t alakítva ki: fedőemléket esetünkben (É 392), melynek megjelenése már maga a 

szignál. 

Először is adott tehát egy eredendő kizárás. Aztán az eredeti percepció reprodukciója 

által létrehozott reprezentáción belül az aktus tárgyának a kizárása: itt kerül elő a lacani 

‹‹ foreclusion ›› jogi aspektusa, a preklúzió910 (a jog [akár olyan élvezeti jogé, mint a 

jouissance] elenyészése nem gyakorlás miatt). Az ősjelenet ekkor jelentkezik technikai 

szükségszerűségként: nem a Szimbolikushoz tartozik, de saját időbeliséggel rendelkező 

beíródásként tételeződik a jelölőlánc (elbeszélés) idején belül. Ilyetén módon az álom 

elbeszélése nem arra vezet rá minket, hogy a Farkasember meglátta a szüleit szeretkezés 

közben, hanem hogy megalkotta ezt az emléket és egyidejűleg elrendezte; az ősjelenet 

viszont – mivel tiszta funkcionalitás – nem illeszkedhet ebbe a kronologikus időbeliségbe. 

Tehát a páciens az álom által alkotott különböző elemekből hozott létre egy olyan 

eseményt, amely soha nem történt meg, azazhogy éppen csak akkor, amikor elfojtódva 

elrendeződött, hogy kipótoljon egy hiányt. Azonban valahányszor ilyen elfojtásalapú 

érintkezés történik (tehát az üres hely körüli kontúrozás), az egyben inskripciót is 

eredményez egy olyan múlt reenaktálásával, amely soha nem létezett (ez a hiányzó 

                                                             
909 FREUD, Álomfejtés, 201. 
910 Russell GRIGG, From the Mechanism of Psychosis to the Universal Condition of the Symptom:  

On Foreclosure = Key Concepts Of Lacanian Psychoanalysis, 49. 
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jelölő): az ismétlésből így születik meg egy eredeti (az elbeszélésből a történet kezdete) 

esemény, és hozza felszínre, hogy az elfojtás (nem beszél róla, illetve a Farkasember azt 

hitte, hogy már elmesélte a leskelődést) valójában kizárás (hiányzó ősjelenet) már az 

eredetnél (a szimbolikus lánc kezdőpontján) a Farkasember esetében. A Szimbolikusból 

kizárt modulálja a Valóst, egy visszakapcsolással az üres helyre. Lacan megjegyzése 

ezzel kapcsolatban, hogy itt Freud lényegében ismét arra mutat rá, az álom 

mechanizmusai miként mozgatják az álmodót, és hogy a tudattalan szükségszerűen 

megdolgozza a tudatelőttes tartalmat (É 519) – mint láttuk már az Irma-álom aszubjektív 

képletében, hogy a plurálisan üres középpont (N mint Nemo vagy AZote) működteti az 

egész szerkezetet az elrendezéssel és az önfejtéssel, anélkül, hogy leíródna a képlet. A 

szimbolikus saját (gyenge) kauzalitása a túldeterminációból (mint azt szintén láttuk Lacan 

modelljein) a tudatelőttes tudattalan általi meggyúrásában érvényesíti e viszonyokat, 

miközben a tudattalan kívül esik a valós kauzális struktúrán (SXI 55). Az énnek így csak 

másodlagos revízióra nyílik lehetősége annak elbeszélése során.911 

Nézzük a konkrét esetet: a Farkasembernél a nagypapa meséje a farkasokról szóló 

álomban tér vissza, amikor azok a fán ülnek, és pont úgy nézik a fiút, ahogyan az megleste 

szüleit szexuális aktus közben. Freud számára ebből az vált nyilvánvalóvá, hogy a 

Farkasember e kellemetlen tapasztalata egy après coup konstrukciója a fantáziának, 

vagyis csak később helyeződött az eseményláncba, valós időben rendezve újra a 

szekvencialitását. Azonban a páciens magát ezt az aktust is múltidőbe helyezte, tehát nem 

metaműveletként tételezhető: bevezette az újrarendezés eseményét is a többi közé a 

Szimbolikusba. Lacan megfigyelése, hogy a Farkasember mégsem tudott beszélni az 

időről (É 390), ezt a hiányt pedig az eredeti eseményként nevezi meg: „[a]z időbeli 

szakadéknak ez a funkciója jelentős összefüggéseket von maga után. Megtaláljuk őket 

jelen formájukban, amikor az emlékezés megtörténik [ti. az analízisben – S. R.]. Tudjuk, 

hogy a szubjektum, amikor elkezdte gyártani a narratíváját, először azt hitte, hogy már 

elmesélte azt,[912] ezt pedig Freud külön szimptómaként kezeli […]” (É 391). Vagyis 

annak az emléke, hogy már mindezt (a Farkasember megleste szüleit szex közben) 

                                                             
911 Vö. ZAFIROPOULOS, Lacan and Lévi-Strauss, 54. 
912 Mint már említettem, Lacan odáig megy az álmok helyi értékének megállapításánál Freud esetében, 

hogy kijelenti, számára csak elbeszélhetőségükben érdekesek. Furcsa ugyanakkor, hogy mind Derrida, 

mind Lacan figyelmen kívül hagyják, hogy Freud szakítása kora esettanulmányírási praxisával arra is 

kiterjedt, hogy a dialógusstruktúrát felfüggesztette, vagyis akihez a narratíva adresszálódik, soha nem 

jelenik meg. 
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elmesélte, felülír egy olyan emléket, amelyik igazság szerint csak akkor és ott születik 

meg az újbóli elmesélésben, aminek viszont a páciens állításával szemben nem volt 

eredeti narrációja. Így egy szubsztitúció aktusa megy végbe, ami nem következhetne be, 

hiszen nincs mire kicserélni a fedőemléket; a művelet adott, az anyag nem, mint fentebb 

írtam, de a műveletből lesz anyag (bevezetődik a Szimbolikusba, a Farkasember narratív 

aktusa narrálttá válik): „a Szimbolikus Rendben az üres helyek legalább annyira 

jelentősek, mint a telik” (É 392). A kérdés ezzel kapcsolatban, hogy miképpen 

enaktálható egy ilyen struktúra, amikor az iteráció alkotja meg egyáltalában az eredeti 

anyagot, vagyis amikor egy olyan jelölőlánc rekurzív újrahívása történik meg, mely már 

eredendően kizáródott.  

Az ősjelenet így technikai szükségszerűségként (kell a szimbolikus láncolat, amelyen 

a művelet elvégezhető, az ősjelenet mint kitermelt esemény így annak elejére helyeződik) 

ellenáll egy olyan mesterséges elszeparálásnak, mellyel szemben később a Deleuze & 

Guattari páros is felemelte a szavát, vagyis annak, hogy a programozásként értett 

ősjelenet (az álom [Szimbolikus] üres helye) szervezőfunkciója előzetesen valósuljon 

meg, és ne már megképződött kódláncon fejtse ki modulatív hatását.913 Tehát a posteriori 

módon posztulálódik jelölőként egy hiány (a szimbolizálhatatlan, de szimbolikus láncot 

rendező művelet, amely egyáltalában kell a szimbolikus lánchoz; V=>S), mely művelet 

lefutási ideje a szimbólumok permutációjával, mivel bevezetetté vált a jelölőláncba, 

kontrollálhatóvá is válik (S=>V): lehetséges a még nem szimbolizált esemény helyét 

szimbolikusan ütemezni, az ősjelenetet a lánc elejére rakni akkor, amikor még az nem 

volt ténylegesen ott, és a műveleten végrehajtott művelet (az elbeszélési aktus 

elbeszélése) még nem történt meg; a tudattalanműködés automatizmusa, a lacani 

szimbolikus gép előreláthatóvá tette az előre nem láthatót egy rekurzív (algoritmikus) 

applikációval a műveletek terén. A szubjektum történetét ez az esemény (ősjelenet) a saját 

ideje miatt ugyanolyan végtelen regresszusba képes fordítani így, mint amilyet a 

gramofon beakadt tűje produkálhat a bakeliten (É 429f.). A történelem mint a szubjektum 

története – tehát mint az elbeszélt történet és az elbeszélés története – és az idő az esemény 

tekintetében ebben a temporeális folyamatban ténylegesen elválnak egymástól914 akkor, 

amikor a pszichózisban retroakció történik a kizárás aktusára (É 393): a kizárás eredeti 

                                                             
913 GOFFEY, Intelligence, 140. 
914 ERNST, Az időkritikusra irányuló kérdés, 81. 
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művelete kell ahhoz, hogy e V=>S – S=>V struktúra, amelyet a Farkasember végrehajt, 

egyáltalában létrejöhessen, vagyis adottnak kell lennie egy műveletnek (kizárás) és 

ezáltal hiányoznia kell egy szimbólumnak, hogy az a műveletben a művelettel 

felülíródhasson szimbólumként. Itt az ismétlés műveletének (anyag nélküli, tehát van – 

jel, de nincs fallosz, vö. pszichózis) eltérő megvalósulhatósága az, ami különféle 

konstellációkat tud előállítani, így a jelölőláncból újabb produktumokat hoz elő.915 A 

narráció ezért mindig időtengely-manipuláció is, ahol a Szimbolikus saját újrarendezését 

kivitelezi a Valósból (művelet bevezetése, a fantáziagyártás produktuma ősjelenetként, 

amely a szimbolikus láncolatot megnyitja az elbeszélésre), immár egy rekurzív 

algoritmussal felülírva az eredeti kapcsolatokat, a kiesett (time-of-non-reality) időben 

(tehát a megképződés idejét visszautalva a Valósba).916 

A gramofon cirkularitása márpedig itt Lacannak azért is találó példája lehet, mert a 

Brown-mozgás randomitása a waxon éppen egy olyan egyedi és a Valós matematikájához 

tartozó (implementált) változót nyújt, 917  amely temporeálissá teszi a szubjektum 

élettörténetét; mind az esemény, mind pedig annak elrendezése ugyanannak a 

Szimbolikus, folytonost újrarendeződő diszkretizációs szekvencialitásnak válik 

kiszolgáltatottá, holott a Valósban történnek meg. 918  A (Valós) Brown mozgás által 

biztosított ilyen stacionárius időben a jövő csak részben határozódik meg a múlt által919 

a Szimbolikus saját gyenge kauzális viszonyait kialakítva. Tehát a hiánnyal szembesülés 

a szubjektum jelenében hiába eredményez visszafordulást a múltba, ott ugyanúgy csak 

hiányt talál:920  így jön létre az individuális mítosz. E temporális vákuum tehát saját 

Szimbolikusbeli szituálására is visszahatással van. Ez evidens, ha figyelembe vesszük, 

hogy az eredeti művelet, vagyis egy jelölést nem kapó dolog kizárása már eleve a 

Szimbolikushoz tartozott és a Valósra irányult – vagyis kellett a külső-belső bináris 

oppozíció a működésbe lépéshez –, így ennek inverze valósulhat meg akkor, amikor a 

Valósból kapcsolódik vissza egy, a Szimbolikussal műveleti szinten (az automatizmus 

azért lehetséges, mert bináris, viszont az ismétlés automatizmusa már eleve aktív kell 

                                                             
915  Hartmut WINKLER, Diskursökonomie: Versuch über die innere Ökonomie der Medien, Suhrkamp, 

Frankfurt/M, 2004, 171. 
916 PIAS, Elektronenhirn und verbotene Zone, 306. 
917 ERNST, Gleichursprünglichkeit, 62 
918 Ua. 
919 Vö. Norbert WIENER, Extrapolation, Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series, MIT 

Press, Cambridge (MA), 1964, 20. 
920 FREUD, Mózes, 113. 
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legyen mindenfajta kódolásban, mint írtam) mégiscsak érintkező szimbólumhoz, hogy 

időbeliségként indexszel lássa el, vagyis hogy megkapja egy ősjelölő az őt posztuláló 

művelet idejét. Ez olyan temporeális (mert Szimbolikus és Valós rekurzióját feltételező) 

folyamat, amikor nemcsak egy esemény szinkronizálódik, hanem maguk a műveletek is 

a Valós esemény időbelisége mentén, tehát a szimbolikus kizárás felülíródik egy 

rekurzióval, és ennek az aktusa vezetődik be (cirkulálódik vissza) a Szimbolikusba 

mindenféle jelölői anyag nélkül. Erre képes a pszichotikus ősjelenetalkotás a kasztráció 

elmaradása miatt.921  

Az első részben már elég szó esett arról – leginkább Schreberrel összefüggésben –, 

hogy a pszichózisban a beszéd sajátos idegensége jelenik meg a szubjektum számára,922 

ezt mediális szempontból tárgyaltam. Jelen alfejezetből azonban nyilvánvaló, hogy a 

pszichózis sajátos időtapasztalatot is implikál, ami túlmegy a jelen, a jövő és a múlt 

linearitásán,923 ezért alkalmas arra, hogy az e rész bevezetőjében felvázolt időkritika által 

vizsgált időalakzatokat elénk állítsa. Ugyanis a kizárással, amely a jelölést rekeszti be, 

nem csupán nyelv- és világvesztetté (vagy inkább -idegenné) válik a szubjektum, amely 

megmutatja a hardveres működést a csatorna materialitásához való közvetlen hozzáférés 

miatt, de ez éppen azért történhet meg, mert egy eredeti jelölő helye nála felülíródik egy 

művelettel:924 kinyerhető egy szemiotikán túli temporalitás, amely operatív, vagyis a 

látszólagos időtlenség, szinkronitás (világ- és nyelvvesztettség miatt) valójában komplex 

időbeli folyamategyüttest feltételez. A Patkányember esetében pedig már egyértelműen a 

mítosz jelenik meg egy időbeli szinkronizációs műveletnek a neveként Lacan szerint. 

Lévi-Strausstól átvéve a neurotikus individuális mítoszának koncepcióját, elfogadja az ő 

feloldását az individuum és a kollektíva között. Az antropológus ezt eredetileg a 

tudattalan mint szimbolikus funkciók kereteként szolgáló univerzalitás és a tudatalatti 

egyéni kincstára közötti átjárhatóságot érintő apória felfüggesztésére használta fel.925 Az 

individuális mítoszt a sámántól a gyógyítás közben kapja meg az illető, egy olyan 

                                                             
921 E bonyolult struktúra a proszeminárium első alkalmán jelenik meg: Jacques LACAN, Séminaire sur 

l'homme aux loups, Paris [1952-3], elérhető az interneten: http://espace.freud.pagesperso-

orange.fr/topos/psycha/psysem/homolou1.htm. 
922 Egy bevettebb, klinikai értelmezéshez l. André MICHELS, Bemerkungen zu Schuld und Zeit in der 

Psychose = Psychosen, 47. 
923 MOOIJ, Psychose als Störung der Symbolisierungsfunktion, 23f. 
924 Vö. Cristina C. BURCKAS, Zur Übertragung in der Psychose = Psychosen, 107. 
925 LÉVI-STRAUSS, A szimbólumok hatékonysága, 162. 

http://espace.freud.pagesperso-orange.fr/topos/psycha/psysem/homolou1.htm
http://espace.freud.pagesperso-orange.fr/topos/psycha/psysem/homolou1.htm
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diskurzusként, mely ugyanabból az anyagból táplálkozik, mint a szimptóma,926 és ha 

elemei individuálisan meghatározottak is, elrendezésük általános szabályoknak alávetett 

(SVII 217) – pontosan, mint ahogy azt néhány évvel később megállapította a kollektív 

mítoszok strukturális elemezésén keresztül Lévi-Strauss. Márpedig ha a permutációk 

száma miatt tartalmilag végtelen számú kollektív és individuális mítosz hozható is létre, 

az alkotó szabályok mennyisége továbbra is korlátozott. Ez a strukturalista alapvetés 

azonban Lacant kevésbé érdekelte, így nála inkább azt érdemes megfigyelni, hogy a 

mítosz kérdése maga is mennyire látensként vonul végig az életművön. 1952 után ugyanis 

először ’57-ben tűnik fel, a L’instance de la lettre-ben és az azzal párhuzamosan futó V. 

szemináriumban a mítosz mint „minden lehetséges permutációja egy adott számú 

jelölőnek” (É 519). Lévi-Strauss már említett kritikáját és az ezzel kapcsolatban feltett 

kérdésemet, melyekkel az előző fejezetet zártam, Lacan felől úgy lehet megválaszolni, 

hogy Freud azért is historizálta a mítoszt, mert csak így tudott egy olyan műveleti keretet 

előállítani, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a szinkronitás diakróniából fakadjon (SXI 

54), vagyis az időinvariáns elem mindig az általa kitermelt időbeliségen keresztül 

közvetítődjön (mint azt a médiumarcheológia is tételezi).927 A jelölőlánc minden egyes 

eleme képes szimultaneitásban működni, de ezt a struktúra diakróniája teszi lehetővé 

(SXI 54). Az ősjelenet operatíve ezért vezetődhet be a jelölőláncba. Lacan ezt másodlagos 

historizációnak nevezi (É 260) és a – következő alfejezetben tárgyalandó – összefoglalás 

pillanatához köti (É 257), vagyis hogy Freudot jobban érdekelte a megformálása az 

aktusnak, a megképzési feltételei valami időbeli szükségszerűségnek, mint az esemény 

meg( nem )történése maga (a megértés ideje). Számára a megtörténő esemény nem más, 

mint az eseményláncolat „eredeti” kronológiáján végrehajtott változás, amelynek révén 

létrejöhetett egyáltalában az eseményláncolat. Ennyiben pedig a másodlagos historizáció 

mindig az elsődlegesbe csúszik, amikor a szubjektum élettörténetének szükségszerűen 

részévé válik saját élettörténetének elbeszélése (É 261), bennfoglalva a 

tudattalanműködést ebben az aktusban, és összeérve az elbeszélt történetben már eleve 

létező üres hellyel, a cezúrában inzisztáló tudattalanműködéssel; az elbeszélés kitermel 

egy eseményt és a láncolat elejére helyezi, mint az ősjelenetet a Farkasember. Ezt az 

időmanipulációt, mely a kronológia felbontását szimultán, de egymással szinkronban 

                                                             
926 Uo., 158. 
927 Vö. ERNST, Gleichursprünglichkeit, 103 
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nem lévő (vagy egymást előző) processzusokkal végzi el – aminek teljes időkritikai 

potenciálját a következő alfejezetben bontom ki –, ennyiben sem önkényes Foucault 

genealógiájával rokonítani. Hiszen Lacan felfogásában sem arról van szó, hogy az 

elsődleges historizációban a mindig ugyanúgy lejátszódott események színteréhez képest 

történik valami szingulárisan (vö. boldogtalan tudat), hanem a szingularitás a másodlagos 

historizációból az elsődlegesbe kerül át úgy, hogy ezzel az elsődleges historizáció már 

mindig egy másodlagos függvényeként változik szünet nélkül, ekképpen pedig 

szinguláris; a vizsgálat tárgya és a vizsgálati keret nem hagyják egymást történetileg 

értinetetlenül.  

Azt állítom, hogy ezzel Lacan lényegében egyetlen műveletre koncentrál a 

neurotikus individuális mítoszánál: az időmanipulációs lehetőségekre a struktúraanalízis 

helyett. A mitikus diskurzussal kapcsolatban az erre való egyetlen megoldás lenne az, 

amit Lacan metodikai inmixingnek nevez, 928  egy tudományos szarvashibaként 

összemosása a mítosz strukturális elemzési keretének és a mítosz szerkezetének 

(Antigoné Kreónnal való szembenállásának a szinkronitása a strukturalista elemzés 

nézőpontjából is jöhet), ami viszont olyan konstellációt képes létrehozni, amely a 

kibernetikai modellhez929 hasonlóan tudja szinkronizálni a nem ugyanakkor és nem a 

saját idejükben (hanem mindig túl korán vagy túl későn) megtörténő eseményeket. 

Márpedig a Patkányember esetében nem a bevett szimbolikus tranzakció mutat így Lacan 

felől jelentőséget, vagyis hogy a páciens vissza akarja fizetni a tartozását, hanem hogy 

egy elfelejtett trauma tér vissza az individuumhoz, így az a szimbolikus (hozzá)tartozás 

valamennyi terhét nyögi a jelölőlánc időbeli ökonómiáját megalapozó jelölő miatt (É 

469).930 Lacan a L’instance de la lettre végén fel is teszi a kérdést, hogy a XIX. századi 

                                                             
928  Egyetlen olyan tanulmány létezik a hagyományos recepcióban, amely e kérdést érinti, ugyanezt 

megállapítva: LEADER, Lacan’s Myths, 39f.  
929 Illetve itt mutatkozik meg a foucault-i genealógia hasonlósága, amelynél a vizsgált tárgy és a vizsgálati 

mód nem különülnek el, úgy is mint elbeszélt és elbeszélés a Farkasembernél. 
930 A nehéz teoretikus struktúrák elgondolása közben egy kis lélegzetvételt nyújthat a következő anekdota 

Lacanról és a jelek dinamikájáról: 1969-ben Lacannak Lucien Goldmannon kívül (l. a III. 6 a) fejezetet) 

egy másik Goldmannal is meggyűlt a baja, a dél-amerikai forradalmakból hazatért Pierre-rel (ugyanebben 

az évben de Gaulle segítségével Régis Debray-t is sikerült hazahozni), aki Párizsban fegyveres rablással 

kereste kenyerét – voltak akkoriban ilyenek a későbbi francia szellemi elit tagjai közül is, pl. Stiegler. Ekkor 

támadt az a vad ötlete is, hogy megpróbálkozik Lacan kifosztásával, miközben arra kényszerítette volna, 

hogy Artaud-tól verseket recsitáljon neki. Ám amikor Lacan rue de lille-i lakásához tartott fel a lépcsőn, és 

a fordulóban összetalálkozott vele, akkor a pszichoanalitikus egész megjelenése akkora hatással volt rá, 

hogy elállt tervétől. Bár később kétszer is börtönre ítélte a bíróság, 1979-ben pedig ismeretlen tettesek 

agyonlőtték saját lakása előtt, vagyis soha nem tért jó útra még e sajátos találkozás hatására sem, furcsa 

szimbolikus összefüggés bontakozik ki abból, hogy öccsének, Jean-Jacques Goldman francia énekesnek a 

legismertebb száma az Il suffira d’un signe volt (RABATÉ, 68+1, 43.).  
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gondolkodású tudósok Freudnak miért a Totem és tabuját tartják csúcsteljesítménynek, a 

maga „obszcén, vérszomjas primordiális apafigurájával, aki kimeríthetetlenül elnyeri 

megváltását [rédimer; mintegy szimbolikus tartozásként is – S. R.] Oidipusz örökös 

önvakításában” (É 519). Mitől autentikus ez a mítosz? Attól, hogy túlmegy mindenfajta 

előfeltételezésen már Freudnál is, a diskurzus felülkerekedik a szerzőn, amikor 

individuum és kollektívum átmenete helyett az elfojtott visszatérését az elfojtás aktusában 

valósítja meg, mint azt fentebb már bizonyítottam. A szubjektum esetében a 

szimbólumalkotásnak ugyanez a kötelező érvényű túlburjánzása jelentkezik válaszként, 

amely a neurotikus kényszerének legkisebb egységéért is kiáll: minden lehetséges 

permutációja egy adott számú jelölőnek ezúttal nem a mítoszok strukturális változatait 

adja ki, nem transzformációs csoportot alkot, hanem papírgépszerű működést az üres és 

feltöltött helyek szüntelen felülírásával a mítoszban (É 519).  

A szimbolikus (hozzá)tartozás ebben az esetben ugyanis egy időbeli műveletben 

inzisztál, mivel kezdettől fogva tudta a Patkányember, hogy az összeget nem a két 

tisztnek, hanem a postás kisasszonynak kell visszafizetnie. Ennek kizárása pedig azért 

történhet meg, mert az apjának az ifjúkori játékadósságait és egy nála sokkal gazdagabb 

nővel való későbbi házasságát ugyanabba az időpillanatba szinkronizálta, majd pedig 

maga végezte el ennek acting outját.931 A mítosz itt nem az antikvitás figuráival való 

identifikáció jótékony hatása tehát,932 hanem az üres hely, mint a korábbi példákban is, 

ami viszont a Patkányembernél nemcsak ismétlést eredményez, hanem temporális 

transzponációt a Szimbolikuson belül is (nemcsak a Szimbolikus és a Valós között), ami 

egy individuális mítosz megképződéséhez vezet: „a mítosz az, amely diszkurzív formát 

kínál valami olyannak, ami az igazság definíciójával nem továbbítható.”933 Másképpen 

szólva, a mítosz annak a lehetetlenségnek a diskurzusa, hogy két egy időben szekvenciális 

folyamat pontról pontra egybesve megtörténhessen, viszont e hiány ismétlésében 

szimbolikusan szinkronalizálódnak: “a tartozás egyszerre két szinten van jelen, és 

pontosan annak a lehetetlensége, hogy e két szintet szinkronizálni lehessen, ami 

létrehozza a neurotikus individuális mítoszát.”934 Innen visszatekintve Freud Mózesére, 

ott a látencia ideje pontosan azé a műveleté, amíg egy ilyen szinkronizáció lefuthat, 

                                                             
931 L. S. FREUD, Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose = UŐ., Gesammelte Werke, Bd. 7, 

Suhrkamp, Frankfurt/M, 1973, 399ff. 
932 Ellentétben: ARMSTRONG, A Compulsion for Antiquity, 139. 
933 Jacques LACAN, The Neurotic's Individual Myth, Psychoanalytic Quarterly, 48 (1979), 407. 
934 Uo. 415. 
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vagyis a trauma elrendeződik a struktúrában (SVIII 380), a művelet jelölőként vezetődik 

be egy lehetetlenség üres helyére, egyben felfüggesztve már a Szimbolikus logikája 

alapján azt (vö. Mózes és Ekhnáton között kivágott szünet). Az ősjelenet kialakulása is 

időbe telik, lefutása is idő, és amit ad, az is időbeli struktúra.  

Lévi-Straussnál a neurotikus individuális mítosza még nem érintette ezt a temporális 

keresztbekapcsolást, hanem a neurózist úgy tekintette mitikus formációnak, hogy a 

társadalmat meghatározó, előzetesen adott szimbolikus diskurzus alapján építi fel az 

egyén a saját tudatalattija tartalmából azokat a konstellációkat, amelyek segítenek neki 

megbírkózni a problémáival. A tudattalan műveleti univerzalitása miatt lehetnek az 

egyéni mítoszok komplementerei a közösségieknek. 935  Lacan Lévi-Strausst követve 

diskurzusnak nevezi ugyan a mítoszt, de, mint bemutattam, valójában azon időbeli 

műveletek halmazaként tekint rá, melyek segítségével a pszichoanalízis ismét 

kontinuitást készít a diszkontinuitásból, illetve a Szimbolikus–Valós–Szimbolikus 

(ősjelölőalkotás, elfojtott visszatérése mint törvény-életbelépés, ősjelentprodukció, stb.) 

viszonyt képes nem lineáris időbeliséggel megközelíteni. Azt látjuk tehát, hogy itt a 

temporális lehetetlenségekre úgy talál megoldást Lacan, hogy a lehetetlenség minden 

lehetséges formáját kimeríti – mint ezt már korábban (a kibernetikai kapcsán is) írtam. Ez 

a diskurzus pedig pontosan az, ami nem semblant: nem Imaginárius tükrözés az időbeli 

mozgásokban sem, hanem a Szimbolikus megjelenése a Valósban, mint egy memrisztív 

rendszernél, ütemezve az apparátus hardverszintű nem szimbolikus folyamatait. Ebben a 

temporeális eseményben következik be a fizikai (lineáris, szimbolikuson kívüli, analóg) 

idő felfüggesztődése, valamint a szekvencialitásnak egy kimaradó pillanat lehetőségével 

történő felülírása, egyúttal visszakapcsolva az üres hely (a kizárt jelölő) felülírási 

műveletére, újra és újra megteremtve a szubsztitúciónak a műveleteket és nem a jeleket 

érintő lehetőségét, ami a jelölt hiány (-fallosz) helyett kiadja a jelölhetetlen hiányzót 

(Valós szinkronizáció). Ez az, amit Lacan nem látszatnak (un discours qui ne serait pas 

du semblant) hív XVIII. szemináriuma zárlatában (SXVIII 148). A mítosz így lesz a 

szinkronban nem lévő idők egybeesési lehetetlenségének a feloldása, a struktúrát 

működtető lehetetlenség valamennyi lehetséges módjának szinkronizációja, a szerkezetet 

lehetővé tévő keret: egy temporeális szimultaneitás regiszterek (Valós és Szimbolikus) és 

események (elbeszélésé és elbeszéltté), valamint az ősjelenet (produkciós és produkált) 

                                                             
935 ZAFIROPOULOS, Lacan and Lévi-Strauss, 56. 
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idejei között: az esemény valamennyi időfolyamata akkor történik, amikor kell. Ez a 

szinkronizációs művelet pedig maga adja ki az eredeti időstruktúrát (diszkretizáció, mint 

Turing késleltetőcsövében) létrehozó aktus megismételhetőségének valamennyi módját 

már a pszichózisban is, anélkül, hogy szüksége lenne egy olyan jelölőre, amelyből a 

jelölési színtért ki lehetne csomagolni. A diszkrét állapotok és a műveleti diszkréció már 

tud kontinuitást létrehozni a processzus eltérő elemei között (ahogyan tette azt a mítosz 

strukturalista vizsgálata is bizonyos mértékig).  

Az előző fejezet lezárásaként azt állítottam, hogy médiatechnikailag kell tételezni az 

apóriát, a mítosz potenciálisan univerzális Turing-gép, de ehhez az előző alfejezetben 

felvezett Kittler-féle Pink Floyd-elemzések miért is illenek akkor? Mert a Welcome to the 

Machine vagy a Wish You Were Here samplingelései – és ezen nem a médiatudományban 

sajnos bevett, valamifajta posztmodern esztétika nevében kulturális praxisként félreértett 

formáját értve (pl. remix), hanem a médiatudományt pontosan tudományként szituálva, a 

bináris jelfeldolgozás analóg és digitális közötti mindenfajta diszkurzív differenciát 

felfüggesztő hangmérnöki gyakorlatát – maguk is időszignálok. A sampling a kontinuus 

szignál kvantálását (gyakorlatilag az analóg digitalizációját) hajtja végre, aminek 

következtében egy diszkrét és diszkretizáló órajel kialakítása és a feszültségérték 

rövidtávú tárolása egy olyan Szimbolikus Rendet alakít ki, amelyik matematikailag 

meghatározható és numerikusan addresszálható. 936  A diszkrét időbeli események a 

kapcsolási (lappangási) Valós és ugyanakkor nem valódi idők (time-of-non-reality) által 

modulálódnak, ami lehetőséget teremt annak megértésére, miként lehetséges egy 

szimbolikus, digitális logika által (0 és 1) visszakapcsolni valami analógra (jelölhetetlen 

Valós). A hardvertechnikailag így manipulálható rend nem más, mint a temporeális 

alfanumerika (a művelet idejének a műveleti idő általi ütemezhetősége), mellyel 

ugyanakkor a fizikai idő diszkretizálása, majd karakterekkel történő kódolása is 

megvalósítható. Ez a majdnem valós idejű analóg-digitális és digitális-analóg 

konvertálás, amelybe a műveletek eltérő szinteken történő (tehát a kitermelt Eigenzeit és 

a lefutási idő) temporalitásai is komputálódnak, egymáshoz rendelve Valóst és 

Szimbolikust: 937  a kasztráció (műveletet [kvantálás] jelölőbe [diszkrét időpillanat] 

fordító) médiatechnikája a pszichoanalízis mítoszaiban. 

                                                             
936 ERNST, Chronopoetik, 272. 
937 Uo., 273. 
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4. Pszichoanalitikus automata 

 

a) „Mint egy finom óramű” 

 

i. Lacan automatizmusa 

Ha az előző alrészben tárgyalt, kétségtelenül rendkívül komplex időbeli struktúrák 

médiumarcheológiája azokat egyszerűbbé nem tette is, reményeim szerint legalább a 

neuralgikus pontokat képes volt megvilágítani, illetve a megfelelő irányból igyekezett 

szituálni azoknak a pszichoanalízis által nyújtott megoldását a Lacan-interpretációkban. A 

pszichoanalízisben fellelhető temporális konstellációkból kirajzolódott időkritikai 

potenciál a kurrens médiaelméleti érdeklődés előterében áll, azonban a lacani praxisban 

ennek nemcsak teoretikus, hanem terapeutikus megnyilvánulásaival is találkozunk. Amit 

leginkább Lacan önkényének demonstrálásaként szoktak számon tartani, a « séances 

scandées » praxisát, vagyis a hét eltérő napjain, eltérő hosszúságú kezelések alkalmazását, 

az meg is hozta első kiközösítést 1953-ban. Néhány héttel az után, hogy a Rome rapport-

ot megtartotta, a Société Psychanalytique de Paris, melynek addig elnöke volt, kirakta 

tagjai közül, hogy felvételt nyerjenek az International Psychoanalytical Societybe – ez 

utóbbi szervezet, túl azon, hogy ’63-ban a Société Française de Psychanalyse-ból is 

hasonló módon távolította el Lacant, magát Freudot is kitagadta élete végén egyébként. 

Persze nem ez volt az egyetlen érv Lacan ellen, a szervezetnek az sem tetszett, hogy kiállt 

a Freud által is támogatott laikus analízis (Laienanalyse) mellett, vagyis hogy ne csak 

orvosi végzettségűek lehessenek analitikusok, Otto Nachhal szemben, aki nem tűrte a 

tisztán kultúratudományos diskurzust. Hogy a többi analitikusnak nem egészen sikerült 

Lacan sajátos terapeutikus praxisának e hangsúlyos pontját megértenie, oka lehet, hogy az 

elméletének közvetlen manifesztációja volt. A séances scandées gyakorlata olyan 

ütemezés, melynek szintaktikája megjelenik a Szimbolikus Rendben, akár zajforrásként, 

akár a rend konstitutív tényezői révén: pédául ahogyan az analitikus más hanghordozással, 

kiejtéssel ismétli meg a páciens beszédét, esetleg csendben marad, vagy félbeszakítja.938 

Ennek köszönhetően az új jelentéseken keresztül, azok kimunkálásában olyan (nem 

                                                             
938 EVANS, An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis, 159. 
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diszkurzív és tudattalan) igazságok törnek felszínre a struktúrából, melyek a szubjektum 

valós pozícióját érintik a történetében (É 218). 

Lacan a későbbiekben a saját intézményének, az École Freudienne de Paris számára 

is kidolgozott egy ütemezési formát, amely már az analitikusokat érintette. A « passe » 

bevezetése teoretikus problémákra adott válasz részéről, a gyakorlatban valósítva meg 

olyan paradox tételeket, mint hogy az analízis valójában akkor kezdődik, amikor annak 

vége szakad, illetve akkor válhat valaki analitikussá, amikor saját analízise befejeződött. 

Mivel az átmenet a képzésben nem rendelkezett autonóm szinttel, ezzel nemcsak az 

analízis befejezhetetlenségének szolgáltatta ki magát a pszichoanalízis – mert egy 

megmagyarázhatatlan átfordulást tételezett az analizáltból az analitikusba –, hanem azt 

sem tudta biztosítani, hogy az analízis alanya analitikusi autoritását saját magából merítse 

(AÉ 307). Ezért Lacan egy sajátos eljárásmódot dolgozott ki a passe-szal a köztes állapot 

folyamatjellegű megragadására, hogy az analitikusi autonómia és partikularitás 

megmaradjon, tehát hogy ne a páciens vagy ne egy felettes intézmény hatalmazza fel az 

egyént, ezzel valamifajta univerzális analitikus képét megalkotva.939 A liminális szinten 

a passeur két analitikussal kell, hogy megvitassa analízise legfontosabb pontjait, akik 

mediátorokként működve, ezt az École tagjai felé (a legmagasabb szint a szervezetben) 

már analitikusi szempontból kommunikálják. Bár kétségtelenül felidézhet ez a szerkezet 

egy Victor Turner-i “rites of passage”-féle beavatást, Lacan elsőrendű célja ténylegesen 

egy praktikus horizont kialakítása volt, mely nemcsak megtestesíti a teorémákat, de 

válaszokat is ad azok apóriáira. Erről tanúskodik legalábbis Jacques-Alain Millernek 

(Lacan sógorának) az Ornicar?-ban megjelent szövege – amelyik számban egyébként 

Ferenczi cikke is helyet kapott az analízis végéről, melyet majd’ két évtizeddel Freud már 

kivesézett ’37-es tanulmánya előtt írt –, hiszen annak végkicsengése inkább arra mutat rá, 

hogy a bevezetett új módszer csak növelte az ellentmondások számát. A passe tehát hiába 

foglalta magában a struktúrát, melynek teoretikus kidolgozása a megelőző években már 

megtörtént, amire valójában létrehozták ezt az új intézményi szintet, arra nem 

rendelkezett elegendő jogosítvánnyal:940 akárcsak a lacani klinikai praxis alapját jelentő 

séances scandées esetében, itt sem sikerült az olyan alapvető tudattalan funkciók 

gyakorlatban való megvalósítása (a tudattalanszerű működése az analízisnek), mint az 

                                                             
939 Susana TILLET, Pass (Passe) = A Compendium of Lacanian Terms, szerk. Huguette GLOWINSKI – Zita 

M. MARKS – Sara MURPHY, Free Association Books, London, 2001, 131. 
940 L. Jacques-Alain MILLER, Paradoxes de la passe, Ornicar?, 12/13 (1977), 108. 
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ütemezés (scansion), az iterabilitás vagy a két eltérő folyamat közötti feszültség feloldása 

azok egymásba fordításával. Lacannak terapeutikus forradalma sűrűjében kellett tehát 

azzal szembesülnie, hogy a freudi tudattalan gépezet mechanizmusait hiába lehet 

konceptuálisan megragadni, azok furcsa módon ellenállnak a terápiában történő 

produktív alkalmazásuknak, hovatovább szakmai modellezésüknek (AÉ 253).  

Mégsem haszontalan annak felvázolása, hogy a passe miért éppen ’67–8-ban került 

bevezetésre az École-ban. Két dolog kapcsolódik ugyanis össze Lacan számára ekkor: 

egyrészt megérteni a ’68-as forradalmat a pszichoanalízis szempontjából,941 másrészt 

kiteljesíteni a Freudhoz való visszatérést, lényegében saját forradalmát. Már rendelkezett 

az ehhez szükséges intézménnyel, ahol a megkerülhetetlen hierarchia, illetve a lacani kézi 

vezérlés miatt folyamatos feszültségek keletkeztek. Ezek elkerülhetetlenségét 

természetesen legitimként tüntette fel annak érdekében, hogy az analízis sajátos 

időbeliségének tényezői, mint amilyen befejezhetőségének kérdése vagy az analitikus 

szituáció és az ősjelenet közötti egybejátszások alakította lehetséges temporális relációk, 

praktikus úton rendeződjenek el. A passe közvetlen reflexióként jelentkezett egyrészt a 

XV. szemináriumban tárgyalt aktus fogalmára, másrészt pedig arra a törésre, mely Freud 

elméletének alapját adta, a tudattalan diszkontinuus működésmódjára. A 

pszichoanalízisben a cselekvés intencionalitása nem kötődik a tudatossághoz, hanem a 

tudattalan vágyból szintén fakadhat, ezért pedig ugyanúgy felelősség terheli a 

szubjektumot, mintha tudatosan követné el (SVII 510f.). Ez lényegében a parapraxis 

etikai definíciója a pszichoanalízisben: olyan aktus, amely a tudatosság szintjén nehezen 

magyarázható, de a tudattalan cselekvéshez hozzátartozik; ezek feltérképezése, 

tudatosítása az analízis feladata.942  

Léteznek azonban olyan aktusok, amelyek nem autentikusak, ilyenek a « passage à 

l’acte » és az acting out. Míg Lacan szerint a tervezett öngyilkosság a legautentikusabb 

cselekedet, mert a tudattalan és a szó szerint értett halálösztönnek tudatos megvalósítását 

jelenti, addig a franciául az öngyilkosságot jelentő passage à l’acte kifejezést arra 

használta, amikor a Farkasemberrel kapcsolatban már említett fantázia terepét valaki 

meghaladja, ezzel pedig a regiszterek között vált, az Imagináriusból a Szimbolikuson 

keresztül a Valósba. Egy fantázián belüli vágy olyan megvalósítását takarja ez a mozgás, 

                                                             
941 L. a III. 6. alrészt. 
942 A pszichoanalitikus aktus fogalmára még visszatérek a III. 6. a) fejezetben. 
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melynek ugyanakkor velejárója az erőszak a regiszterben(/en), így a tett megvalósulása 

kilépést eredményez abból. Ekképpen a szubjektumnak minden a m/Másikkal fenntartott 

viszonya, legyen az imaginárius vagy szimbolikus, felfüggesztődik. Lacan ehhez egy 

Freud-esettanulmányban szereplő leszbikus tettét idézi fel, aki, miután apja meglátta a 

barátnőjével, a sínekre vetette magát; ez a tett nem üzenet senkinek, hanem maga egy 

dolog,943 a szimbolikus kommunikációs áramkör lerobbanása, a Valósba menekülés (SX 

129). Ehhez hasonló regiszterváltásokat már láttunk a teoretikus területen, a betű 

szemiotikamegalapozásától a kasztráción keresztül, ahol a Valóshoz tartozó ágencia (apa) 

szimbolikus anyaggal képes aktust végrehajtani (SXVII 144), egészen a szubjektum 

shifter-fader aspektusaiig. Az e váltásokat mindig magában foglaló stochasztikus 

mozgásnak, a kombinatorikának, az újrarendezésnek, a szubsztitúticónak az átmenet (két 

diszkrét állapot közötti analóg) struktúráinak plauzibilissé tételére (vagyis ha valamely 

elem ott van, ahol, mint Lacan görög betűs mátrixában [l. 12. és 13. ábra], vagy a 

Farkasembernél az ősjelenet elhelyezése időben, ahhoz milyen átrendeződésekre volt 

szükség, amelyeket a tudattalan kivitelezett) is megoldásként jelentkezhetett a passe, 

hogy az analitikus a képzése során is saját bőrén érezze azokat az eseményeket, igaz, 

kevésbé patologikus formában, amelyeket később vizsgálni fog.  
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symbolique  

Père réel Castration 

dette symbolique  

Phallus 
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symbolique 
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Sein réel 
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symbolique 

Phallus 

30. ábra: az identifikáció regiszterváltásai és kombinatorikája (SIV 171) 

 

                                                             
943 Ennek magyarázatát l. a III. 5. b) fejezetben. 
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Az acting out ezzel szemben belül marad a Szimbolikuson. Az Agieren szinonímájaként 

létező angol kifejezést Lacan inkább használta, mint az eredeti németet, alapvetően pedig 

olyan eseteknél, ahol az elfojtott emlék éppen nem tudatossága miatt játszódott ki újra s 

újra. Bár az analízisnek az a feladata, hogy ezt a ciklikusságot megtörje, s egyes 

értelmezők szerint maga Freud is szembehelyezte egymással az ismétlést és az autentikus 

emlékezést, 944  jeleztem már az átírás-emlékezésről szóló alfejezetben, hogy Lacan 

összekapcsolja a kettőt, és a múlt előállításának nem két külön módjának tartja, hanem az 

ismétlés automatizmusában találja meg az eredeti aktusát az emlékezésnek (mint a 

modellátírásoknál). Ezért is ajánlja fel magát a korpusz médiumarcheológiai vizsgálatra.  

Az ütemezés és az aktus kérdése tehát a terápiában is összekapcsolódnak. Felteszem, 

hogy ennek újabb elméleti kiterjesztése lehet az automatizmus időkritikus jellege, illetve 

magának a lacani automaton fogalomnak e két apóriára, a regiszterátlépésekre és az 

ismétlésre vonatkozó teoretikus reflexiója. A XI. szemináriumon beszél erről, amikor a 

tudattalan és az ismétlés automatikusságát az infinitezimális kalkulussal hozza 

összefüggésbe. Ezt Lacan úgy érti, hogy a koncepcionálása (formalizálása) valaminek 

nem független attól a módtól, ahogyan a koncepció maga létrejött a valóságosan létező, 

random folyamathoz képest, amelyet modellez; megvalósulása mindig egy 

transzformáció. A modern tudomány eljárásmódja, ami kiszimbolizál valamit a Valósból, 

de aminek rekurzív terrmészetére csak a kibernetika tud reflektálni. A formalizációs aktus 

ismétlése nem úgy értve visszatérés, hogy a jel újra felbukkan, hanem egy stochasztikus 

művelet, ami maga bukkan fel az aktusban (SXI 59); a Valós stochasztikája adja a 

Szimbolikusét, az ütemezése ennek azonban már eleve az utóbbihoz tartozik (vö. Pascal 

játéka). Tehát nem egy bevésődés, nem egy jel ismétlődik, hanem maga az egész művelet, 

ami visszatérés azokhoz a kondíciókhoz, melyekkel az egyáltalában végbemehet – a 

kasztráció ősjelölőképző hatása a falloszból a mitikus diskurzusban –, ahelyett, hogy új 

apparátust állítana elő vagy a szabályokat változtatná meg, az ismétlés műveletei 

változnak – tehát a kibernetikai modellt követi. Lacan ennek alapján javasolja, hogy újra 

kell érteni az arisztotelészi különbséget automaton – szerinte a modern matematika után 

szimbólumok hálózata, amelyek nem egy cél felé (entelekheia) törekszenek, hanem újra- 

és újracirkulálódnak945 – és tükhé – a Valóssal való találkozás (rencontre du réel) – között 

                                                             
944 Jean LAPLANCHE – Jean-Bertrand PONTALIS, Vocabulaire de la psychanalyse, PUF, Paris, 1967, 4. 
945 VERHEAGE, Causality in Science and Psychoanalysis, 121. 
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(SXI 61). A Valós túl van az automatonon annyiban, hogy a szimbólumok ismétlésén és 

az ez által kialakított visszatérés műveleti logikáján kívül esik, azonban mégiscsak ott van 

a motorház alatt (SXI 61). A Valós biztosítja a visszatérés és az ismétlés feltételrendszerét 

mint olyan temporeális idő, amelyben a 0-ról az 1-re váltás is megtörténhet – az 

infinitezimális kalkulusformalizációhoz a végtelent. Ennek megfelelően pedig véges 

számosságú mennyiséget lehetséges találni, amelyben modellezhető a tudattalan (SXI 

25): a mennyiség minőségbe fordul.946 

Ha itt egyetértek is Kolozova könyvének a Valóst ténylegesen megvilágító és a maga 

multifokalitásában megőrző törekvést képviselő azon kiejelentésével, hogy „Lacan újra 

felfedezte a valós kérdését és az automatonhoz való relációját mint Freud igazi 

aggodalmát”, 947  a következtetésével már nem feltételenül. Bár nem ő az egyetlen 

értelmező, aki effektíve csak annyit olvas ki a szövegből, hogy a tükhé a Valós betörése 

a Szimbolikusba, ebből kifolyólag pedig Lacan mindössze annyit tesz, hogy létrehoz egy 

diskurzust, amellyel a Valós beilleszthető a diszkurzív tényezők közé.948 De az eddig igen 

terjedelmesen demonstrált temporális struktúrák miatt, tükhé és automaton kapcsolata 

éppen a Szimbolikusnak a Valósba implementációjával is együtt jár, a Valóssal való 

találkozás tehát annak fordítottját fedi, mint amit általában az értelmezésben 

hozzárendelnek. Különösen akkor, ha egyébként Kolozova is úgy érti, hogy a Valós 

instanciája van az automaton mögött, nem kellene egy olyan egyszerű műveletetre 

szorítkoznia, mint az egyirányú betörés, mert annak műveleti ütemezése már eleve a 

Szimbolikushoz tartozik, olyan „diszkrét operátorok révén, melyek a kontinuus, analóg 

folyamatok hátterével szemben”949 vezetődnek be. Ha itt komolyan vesszük az automaton 

kifejezés kortárs matematikával való viszonyát, és hogy Lacan Freud igazi aggodalmára 

(la véritable préoccupation de Freud; SXI 64) mutat rá (a Totem és tabu, illetve a Mózes 

kapcsán tárgyalt elfojtott visszatérése, a látencia szerepe, a törvény életbelépésének és 

hatásának az ideje és a többi időbeli struktúra kapcsán), mindezt pedig az ismétlés 

lehetőségéhez köti a tudattalanban, akkor a tükhé mint a Valóssal való találkozás 

kiszámíthatatlansága már eleve az órajelnek egy apparátusba vezetése révén nyeri el 

temporális mintáját, és így válhat sztochasztikussá (a Valós randomitásából és üres 

                                                             
946 PFÜLGER, Wo die Quantität in Qualität umschlägt, 49. 
947 KOLOZOVA, Cut of the Real, 92. (A kötetben végig kisbetűs a valós, valószínűleg csak tipográfiai 

okokból, hogy az olvasást ne akassza meg) 
948 Ua. 
949 PIAS, Elektronenhirn und verbotene Zone, 307.  
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helyéből nyert és kialakított szimbólumműködés által előállított véletlenszerűsége miatt, 

vö. Lacan pascali példájával). 

Magának az automatonnak az így kinyert ütemező funkciója ezért mindig 

jelentősebb, mint a differenciaképzés, mint ahogy az utóbbi például a dekonstrukció 

ismétlésfogalmában jelen van, sőt, láttuk, hogy a lacani elméletben éppen az unifikáció 

felé mutat: a szinkronizáció mint idősíkok egyesítése a Szimbolikusnak a Valósba 

rekurzíve történő implementációjával jár együtt a saját lefutási ideje miatt. A 

relékapcsolás igen, de műveleti ismétlése nem valami eredendő osztottsággal történhet 

meg, hanem éppen valami bonthatlan, nem diszkurzív visszatérés eredményezi (a 

jelölhető hiány helyett a jelölhetetlen hiányzó a pszichózis kizárásban). Ez az eredet 

mégsem válik egységessé, hanem csak a művelet egységeként valósul meg.950 Vagyis 

míg a dekonstrukcióban a véset temporalizációja annak köszönhetően érvényesül, hogy 

mind az időt, mind pedig a teret felosztja, e differenciát pedig magának a bevésődés 

aktusának pillanatába sűríti, Lacannál inkább arról lenne szó, hogy a jelölés egyáltalában 

történő megjelenése nem elkülönböződés, hanem egységesítés (mítosz struktúrája és a 

mítosz strukutrális elemzési keretének egymásrahatása eredményez egy olyan diskurzust, 

amely a nem egyidőben történő eseményeket közös időbeli síkra helyezi; ehhez volt a 

foucault-i genealógia hellyel-közzel párhuzam). A dekonstrukció mindig épített egy 

külsőlegességre, melynek segítségével a hierarchiát lebontotta, megfordította és újra 

beírta, így transzponálva a gondolatot a nyelv külső oldalára, bemutatva, hogy a jelenlét 

már mindig egy, az írás külsőlegességéből eredő jelszerkezet által adódhat, és emiatt 

állhat determináns pozícióban. Továbbá, míg az inskripció mentén produkált nyom 

előzetessége határozza meg az értelemalkotó különbséget, ezért az archívum 

automatizmusában a szignifikáció is éppenséggel külső nyomásra esik meg,951  addig 

ilyen típusú dinamikát Lacannál nem találunk. Mert míg Derrida rendelkezik egy 

szofisztikált nyomkoncepcióval, melynek a szövegben való feltárhatóságát maximálisan 

kihasználja, a Chomskys példából világossá kellett válnia (a disszertáció többi része 

mellett) annak, hogy a lacani teória hangsúlyai tökéletesen máshova esnek.  

Nem egyszerűen metafizikai eredetet fedezhetünk fel nála sem, az egység mindig 

inkább úgy gondolható el, mint a Möbius-szalag (mely, mint a következő részben látjuk, 

                                                             
950 Ennyiben pedig egyáltalán nem vitatom Blumenberg állítását a mítosz kapcsán (l. 710. jegyzet), mint 

inkább hozzáigazítom Freud Empedoklész-hivatkozásához Érosz és Thanatosz felől. 
951 DERRIDA, Az archívum kínzó vágya, 20. 
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az Imaginárius) ugyanazon oldalára kerülő Szimbolikus és Valós egymásba fordítása, ami 

pontosan egy rekurzivitás, két regiszter közötti folyamatos visszacsatolás.952 Ez, mint az 

előző részben megállapítottam, csak az után válik technikailag kivitelezhetővé, hogy a 

Valós és a Szimbolikus koegzisztensek lettek a valós és komputálható számok 

viszonyában, tehát egy digitális fázisban. E művelet viszont meg kell előzzön mindenfajta 

analóg cirkulációt annak érdekében, hogy egyáltalában előzetesség tételeződhessen egy 

diszkrét, időpillanatokra felosztott időben: ez az oka egy jelölési paradoxonnak 

időbelileg, melyet a mítosz old fel. Melyik volt előbb, egy analóg hálózat vagy egyáltalán 

az indexszerű előzetességet (a kontinuus idő diszkretizálásával) posztulálni tudó digitális 

a priori? Automaton és tükhé ennek kérdését hozza újra előtérbe. Eddig sem véletlenül 

követtem Siegertnek azt a már (Bitsch és Ort kapcsán is) idézett briliáns megállapítását, 

hogy maga az analóg és a digitális is a médiumok stádiumaiként jönnek létre, analóg 

módon azzal, mint gondolta azt Derrida az epochalitás és a différance kibomlásának 

viszonyában. Vagyis ha inkább technológiai arkhéként értjük ezt a lacani összefüggést, 

akkor az olyan metamodellezés, amilyennek Deleuze és Guattari – Simondon 

transzduktív filozófiáját követve – a skizoanalízisüket pozícionálták, mely maga is részt 

vesz a műveletekben, a moduláció, reformuláció nem hagyja a műveletet sem 

érintetlenül.953 A tükhé ezért nem okozza feltétlenül az automaton lerobbanást, hanem 

éppen az ismétléses működéshez szükséges. A Valóssal találkozás a visszatérés módjában 

állíthat be változást, hogy az automaton repetitív működése ne mindig ugyanazt 

eredményezze, a műveleti Eigenzeit mellé bevezeti a művelet megvalósulásának idejét, 

ezzel változtathatóvá téve az ismétlés kivitelezési módját. Shannon gondolatolvasó 

gépében ez az a pillanat, amikor a randomitás bekövetkezik: egy váltó (kommutátor) tíz 

forgással másodpercenként a két kallantyú (jobb vagy bal) valamelyikét megbillenti – 

ennek Valóshoz tartozó idejét az emberi reakció e forgásnál lassabb volta adja.954 A Valós 

kell a Szimbolikushoz, hogy két aktus ne legyen szimultán (mint a szimbólumok 

interakciói által biztosított, és azok műveletének megvalósulási ideje a hardverben), így 

az automaton (időtengely-manipulációval) őket szintetizálni tudja abban a pillanatban, 

amikor a gép megadja válaszát, hogy a jobbra vagy a balra gondolt a játékos. 

                                                             
952 Topológiai rekurzióként l. a III. 5. a) ii. alfejezetet ehhez.  
953 Gilles DELEUZE – Félix GUATTARI, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, University of 

Minnesota Press, Minneapolis (MN), 1987, 458. 
954 SHANNON, A Mind-Reading (?) Machine, 689. 
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Alapvetően miért utalja ki tehát Lacan az automatizmust egyértelműen a gépnek, 

miért nem járja végig annak valamennyi lehetőségét, mint tette azt a dekonstrukció?955 

Ha a tudomány valamit kiszimbolizál a Valósból, de ezt csak úgy teheti meg, hogy egyben 

mindig implementálja is abba a Szimbolikust (szegmentálásként, ütemezésként, stb.), úgy 

a Valóssal és a Valóson dolgozik egyszerre. Mint e rész pascali példájában a 

kockadobások szimbolikusan random sorozata, melyben megjelenhet a Valós 

randomitása, amikor idő előtt szakad meg a játék, de ugyanez a szakadás áll minden kör 

végén, melyet ugyanakkor a Szimbolikushoz tartozó ütemezés helyez már oda, de a Valós 

randomitása miatt lehetséges egyáltalán a Szimbolikus szekvenciális randomitása. Erre a 

szükségszerű összefonódásra csak a kibernetika képes reflexiót biztosítani, miközben a 

műveletet minden tudomány szükségszerűen elvégzi, ezzel pedig a kombinatorika 

terepére tévednek öntudatlanul – ezt hasonlítottam e rész bevezetőjében Heidegger azon 

saját szubverziójához, amikor a tudomány és technika viszonyában az előbbit nevezi 

egyetlenegyszer a Technikschriftben nem kizárólag kronologikusan eredendőbbnek az 

utóbbihoz képest. Ugyanez a helyzet az előző részben tárgyalt ajtós példánál, ahol 

idéztem Lacant, hogy az ajtó nem teljesen valós és nem teljesen szimbolikus, hanem a 

par excellence szimbólum. Nem teljesen Valós, mert Siegerttel ellentétben Lacan az ajtót 

nem két szimbolikus tér kialakításában játszott differenciális szerepében jelöli ki, hiszen 

az nem stabilizálja a szimbólumokat, hanem éppen mozgásba hozza őket: interakciójuk 

új időt termel ki. Nem teljesen Szimbolikus azonban, mert bár képes saját technikai 

alapjait színre vinni (1+1 a binárisban 0), de túlmutat ezen a regiszteren, amikor olyan 

szintaktikát nyújt, amelyben a Valós inzisztál. Vagyis, bár a 0 és 1 közötti átmenet 

binárisan rögzíthetetlen, a bináris által vezérelt ajtó mindig csukódásban/nyitódásban léte, 

a time-of-non-reality két diszkrét állapot között ütemezett. (Ez még olyan esetben is 

érvényes, amikor az ember bekapcsolja a számítógépet, mert bár ennek az aktusnak az 

ideje látszólag kívül esik az áramkörön, szimbolikusan mindig rekurzió történik erre a 

szimbolikusan üres időpillanatra, vö. “history” mint naplófájl.) Ha pedig a 

tudattalanműködésre ugyanez jellemző, vagyis a tudattalan saját, autonóm, nem 

tapasztalati és nem érzékelhető ideje, úgy is, mint automatizmusa által kitermelt idő és a 

műveletek lefolyásának ideje, melyek temporealitása az elfojtás aktusa és az elfojtott 

                                                             
955 L. ennek példáját: Jacques DERRIDA, Typwriter Ribbon: Limited Ink (2) = Material Events: Paul de Man 

and the Afterlife of Theory, szerk. Tom COHEN et al., University of Minnesota Press, Minneapolis (MN), 

2001, 277–360. 
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visszatérése közötti inkubációs időt, látenciát, moratóriumot okozza, a pszichés 

apparátusban szimultán, de aszinkronikusan operacionalizálódik a tudatoshoz képest, 

akkor szinkronizációját a mitikus diskurzus végzi el Freudnál a lacani kibernetikai modell 

felől nézve.956 Ha a tudattalan üzenete már eleve az a wieneri randomitás, amelyben 

Szimbolikus és Valós összeérnek, akkor időbeli kibomlása szintén egy cirkulációban 

történhet meg (SII 351), ahol még valami nem szimbolilizálódott, de már ütemeződött, 

ahol a művelet már ott van, ha az a szimbolikus anyag még nincs is, amely szükséges 

lenne a művelet logikájához (szegmentálás, törvény életbelépése, stb.). Ez az állapot a 

pszichózisszemiózis sajátja, amely az üresség visszatérése olyan értelemben, hogy az 

ürességbe ütközés (a tudattalan megnyilatkozása a szubjektum történetében és annak 

elbeszélésében, cezúra és cenzúra esetén) során visszakapcsolás történik egy eredeti 

ürességre. Az elfojtott visszatérése ezért az elfojtás megtörténte műveletileg akkor, 

amikor kiderül, hogy nem volt eredetileg a Szimbolikushoz tartozó anyag – a produkciós 

művelet maga válik jelölővé, saját produktumává, mint a Farkasembernél az ősjelenet a 

szimbolikus lánc kezdőelemévé a láncon végzett manipulációból. Egy ilyen áramkörhöz, 

ami maga a tudattalanműködés, szükséges az a kibernetika, amely saját folyamatait sem 

függetleníti ettől az áramkörtől, amely e cirkulációt önmagán is véghezviszi és 

felülvizsgálja saját folyamatait (vö. a francia contrôle-lal). A pszichoanalízis ugyanezen 

elv alapján közelít a tudattalanhoz: a passe gyakorlata a time-of-non-reality 

megtapasztalása, modellalkotásainak kombinatorikája (maga a formalizáció művelete) 

tehát annak a temporealitásnak a befogására törekszik, amelyik egyszerre Szimbolikus és 

Valós. Lacan metodikai inmixingje – némileg Foucault genealógiájához hasonulva –, 

amelyben vizsgálódási keret és vizsgált tárgy szerkezete, modell és modellezett folyamat 

egybevághat (vö. processzurális konvergencia), e határátlépő cirkuláció miatt történhet 

meg, a formalizáció feltételegyüttese és folyamata ezért kerül vizsgálat alá Lacannál. 

Erre viszont Lacan szerint is csak 1659 óta adott a lehetőség, Christiaan Huygens 

izokronikus órájától kezdve. Huygens ingája akármennyire gondolatkísérletként indult is, 

akármennyire egy természeti időből részesedik, az apparátus a téridő gravitációs elvének, 

a g faktornak kiszolgáltatott: Szimbolikusa a Valósból ex-karnálódik (SII 343), és a 

Valósba (a médiumban) cirkulálódik vissza (implementálódik).957 De a logika, amit kiépít 

                                                             
956 Illetve a varázsnotesz ilyen olvassatát adom a III. 5. b) ii. alfejezetben. 
957 Ez szépen egybecseng Campe értelmezésével, aki a valószínűségszámítás történetében, mely véleménye 

szerint felfogható úgy is, mint egy fokozatos átfordulás a játékok kalkulációjából egy általánosan 
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(az órajellel történő diszkretizálása az időnek), a Szimbolikushoz tartozik; az ismétlés, a 

visszatérés ezért nem zárkózhat el soha a Valóstól, csak dinamizálhatja a mindig ugyanott 

lévőt a 0-val és az 1-gyel, mely ütemezés forrása azonban maga a Valós.958 “We might 

say that the clock enables us to introduce a discreteness into time, so that time for some 

purposes can be regarded as a succession of instants instead of a continuous flow.”959 A 

Valós ütemezése ez, mindkét értelemben, ami a Szimbolikus regiszteren belül mehet 

végbe, alfanumerikusan; a diszkretizált időben a szimbólumok interakciója által adott 

idővel. Ha így, Lewis Mumford gyakorta idézett kijelentésével élve, nem a gőzgép, 

hanem az óra feltalálása jelzi a modern kor kezdetét, 960  úgy a tisztán szimbolikus 

apparátusok kialakulásánál éppen az idő miatt (térjen el az akármennyire az emberi 

szenzorikus spektrumtól) integrálódik mindig egy redukálhatatlan kapcsolat a 

szimbólumok interakcióján kívül eső folyamatokkal. Kittler a valós idejű analízisről 

tartott előadását nem véletlenül zárja a radarral. Az a Brennschluß után meg tudja 

jeleníteni a képernyőjén a rakétát, hogy az elkerülhetetlen előtt gyorsan még 

figyelmeztessen.  

„A radar, a második világháború ezen felfedezése, abban különbözik az olyan analóg 

médiumoktól, mint a rádió vagy a televízió, hogy a szignál nem kontinuus hullám, hanem 

célszerűen elenyésző időtartamok négyszögimpulzusa. […] Ezzel pontosan mérhető 

volna egy időpont [Zeitstelle], ha a rakétának nem volna sebessége. Egyedül a sebessége 

volt a differentia specifica, tehát a V2 lényege a második világháború porphürioszi 

fájában, míg ezzel szemben az időtartományban végrehajtott mérés csak egy 

azonosíthatatlan repülő tárgyról tesz kijelentést”.961  

                                                             
alkalmazható doktrínába, meghatározó mérföldkőnek tekintette Huygens-t. Jelen értekezésbe szánt 

szerepével, amely megmutatja, hogy egy technologika miként tud mediálisan operatívvá válni az előtt, hogy 

logikailag igazolt vagy az ember számára befoghatóan experimentális módon bizonyítást nyert volna, 

Huygens Campénél analóg szerepet kap: állítása szerint Huygens helyzetének újdonsága abban keresendő, 

hogy sem a tapasztalattól teljesen elvonatkoztatott, vagyis tisztán matematikai, sem pedig az alkalmazott 

fizikai problémák nem érdekelték (CAMPE, The Game of Probability, 74. és 76.). Huygens az igazságos 

vagy kiegyensúlyozott játékkal [Uo., 411: “The three Latin formulations carefully carry out the chiastic 

construction of game-justice (aequa conditione certans) starting from the fairness of the ‘same conditions’ 

in the game (aequum est), on the one hand, and the just game (lusus qui alteri damnosus non sit), on the 

other.”] lényegében először adott egy, a játékelméletet megelőlegező ökonómiai faktort elméletéhez (Uo., 

86.). 
958 ERNST, Chronopoetik, 326. 
959 TURING, Lecture to the London Mathematical Society, 4 [„Azt mondhatjuk, hogy az óra teszi lehetővé, 

hogy diszkretizáljuk az időt, így az idő bizonyos esetekben úgy tekinthető, mint pillanatok sorozata a 

kontinuus folyás helyett.”] 
960 Lewis MUMFORD, Technics and Civilization, Harcout, Brace & Company, London, 1934, 14. 
961 KITTLER, Real Time Analysis, 205. 
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Vagyis a letapogatás ideje, illetve a hullám visszatérte a gépbe, a digitálisba az analógból, 

az a time-of-non-reality, ami nem esik egybe a rakéta haladási sebességével. De ettől még 

a radar ki tudja számolni (éppen a Valós produktív maradványa miatt), pontosan hol lesz 

a rakéta, amikor az adott időben kilőtt elhárítóüteg becsapódik, ha azt már nem képes is 

megállapítani, hogy az barát vagy ellenség. Ez az időablaktól időablakig dolgozás a 

kalkulációk terén, mely beáldozza az identitás meghatározását, Lacan elméletétől sem 

idegen. 

Egy 1946-os szövegében a bizonyosság anticipációjáról tárgyalja a logikai idő 

problémáját, mely egy klasszikus fejtörőbe bevezeti az időbeliséget, ezzel egy szofizmust 

végrehajtva. Lacan pontosan úgy marad meg ott a Szimbolikus saját kauzalitásán belül, 

mint teszi azt a radar, mely a diszkretizált időpillanatokkal tud ugyan dolgozni, de a 

tárgyról már nem képes megmondani, micsoda. A fejtörő a következő: három rabot 

magához hívat a börtönőr és elmondja nekik, hogy elegendi azt az egyet közülük, aki 

megnyeri a kis játékát. Három fehér és két fekete korongja van, melyek közül egyet 

mindhármójuk hátára odarögzít, és amelyikük először találja ki, hogy fekete vagy fehér 

korongot kapott, anélkül, hogy egy szó is elhangozna közöttük, az induljon el az ajtó felé, 

majd vezesse le logikailag, miért jutott arra a következtetésre, amire. Mikor a rabok 

megfordulnak, a börtőnőr mindegyik hátára fehér korongot ragaszt. Erre Lacan „tökéletes 

válaszként” (solution parfaite) adja meg a következőt: miután egy bizonyos ideig 

bámulták egymást, mindhárman tesznek néhány lépést az ajtó felé, és közösen lépnek ki 

rajta. Mindegyikük nagyjából ugyanazt a választ adja arra a kérdésre, honnan tudta, hogy 

fehér korongja van. Mivel látta, hogy a másik kettőnek is fehér van, arra gondolt, hogy 

ha neki fekete lenne, akkor a másik kettő közül az egyikük a következőt gondolná: „ha 

nekem is fekete lenne, akkor a harmadik már elindult volna az ajtó felé, ezért nem fekete 

a korongom.” Ha ez így van, akkor a másik kettő egyszerre indulna el az ajtó felé, de 

mivel ezt nem tették meg, gondolja az első, ezért az én korongom is fehér kell legyen (É 

198). Lacan ezt egy sajátos szofizmusnak nevezi (É 199), mégpedig nem azért, mert 

hibásnak tartja az érvelést, hanem mert tisztán a Szimbolikus logikájának véli 

megfeletethetőnek, így mindenfajta (szenzuálisan) experimentális tényezőtől elzárja. 

Leválasztja a valóságban végbemenő folyamatokról, így az affektív tényező, mely a 

döntéshez szükséges, gondoljunk itt Hyppolite Verneinung referátumához fűzött 

megjegyzésére, nem tapasztalati (hanem azt a tudattalan automatizmusa szolgáltatja). 
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Annak megjóslása, hogy mire gondol a másik e bináris elemek (fekete-fehér) mentén, 

ugyanakkor nem függetlenedik a Valós befolyásától. Az ego-alterego viszony úgy 

konstruálódik meg, mint Shannon gondolatolvasó gépénél láttuk; a Szimbolikus 

szinkronizációjával a Valós váltó forgását válaszadásba fordítva – a Másik diskurzusa 

operacionalizálódik ebben a pillanatban. Itt a Valós ideje akkor tűnik fel, amikor az első 

rab elgondolja, hogy ha fekete korongja lenne, akkor a másik mit csinálna. Egy idősorozat 

effajta extrapolációja (anticipálás) természetesen azért nem adhatja precíz időbeli 

folyamatát a megjósoltnak, 962  mert az extrapoláció maga is időbe telik; két 

szekvenciálisan egyidejű esemény (az elgondolás pillanata és az elgondolt szcenárió) nem 

esik egybe (nincsenek szinkronban), mint azt már e részben többször kiveséztem.  

Ezzel pedig Lacan tökéletesen tisztában van, amikor nem a rabok cselekvését nevezi 

meg moduláló tényezőnek, hanem hezitálásukat: „A felfüggesztett mozgások nem 

jelölnek semmit tulajdonképpen, hanem olyan süllyedési [dégradation] szintek, amelyek 

szükségessége a temporális instanciák növekvő rendjét hozza magával, melyek a logikai 

folyamatokba implementálódnak, hogy aztán a konklúzió részét képezzék [a raboknál – 

S. R.]” (É 203). Vagyis a szimbolikusan meghatározó logikája a megszakított időnek (la 

détermination logique des temps d'arrêt; É 204) nem más, mint az időablak, melyet (mint 

már a radar esetében láttuk) a tisztán Szimbolikus műveletekbe mindig be kell vezetni. 

Ez az operáció lefutási ideje, a visszatérés az analógból a digitálisba, a tükhé 

automatonműködtetése, ami nem annak breakdownja, hanem működési feltétele; az üres 

hely temporális modulációja Lacan előző részben elemzett modelljeiben. A valós idő így 

valójában annak az implementációnak (S=>V) a neve, ami egy időablakban történik, 

vagyis egy intervallum. Egy tökéletesen matematizálható és komputálható időegység a 

fizikai időn túl, mely időegységgel feldolgozhatóvá válnak az idősorozatok, ezáltal pedig 

a mérés és a moduláció műveletei összekapcsolódnak.963 Lacan lényegében ez alapján 

nevez meg három időbeli rendet: a tekintet idejét, a megértés idejét és az összefoglalás 

pillanatát. 

‹‹ Il s'isole dans le sophisme trois moments de l'évidence, dont les valeurs logiques se 

révéleront différentes et d'ordre croissant. En exposer la succession chronologique, c'est 

; encore les spatialiser selon un formalisme qui tend à réduire le discours à un alignement 

                                                             
962 WIENER, Extrapolation, Interpolation, 9. 
963 ERNST, Chronopoetik, 419. 
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de signes. Montrer que l'instance du temps se présente sous un mode différent en chacun 

de ces moments, c'est préserver leur hiérarchie en y révélant une discontinuité tonale, 

essentielle à leur valeur. Mais saisir dans la modulation du temps la fonction même par 

où chacun de ces moments, dans le passage au suivant, s'y résorbe, seul subsistant le 

dernier qui les absorbe; c'est restituer leur succession réelle et comprendre vraiment leur 

genèse dans le mouvement logique. ›› (É 204)964 

A tekintet ideje bár nem tűnik túl fontosnak, Lacan szerint ez nyitja meg annak 

lehetőségét, hogy egyáltalán logikailag benne lehessen az interszubjektív struktúrában az, 

hogy két fekete egy fehéret eredményez (É 205). Csak abban az esetben igazolt ez a 

kijelentés, ha az időablak modulatív hatásaként értjük, tudniillik Lacan azt is fenntartja, 

annyiban ez nem teljesen determinált reláció, hogy mindegyik rabnak rá kell néznie a 

másikra, vagyis meg kell győződniük arról, hogy két feketét látnak-e maguk előtt. Ez az 

idő pedig bővíti az intervallumot, amelyben a prótasis (két fekete) az apódosisba fordul 

(egy fehér) (É 205). A struktúra komplexitását az adja, hogy ez nem történik meg a 

valóságban, mert mindnyájuknak fehér korongja van, csak a lefuttatott szcenárió idejében 

megy végbe, vagyis akkor, amikor az első rab (és a másik kettő is) végiggondolja, hogy 

ha neki fekete lenne, akkor a másik kettő azt gondolná, hogy… stb.. Tehát, bár a tekintet 

ideje nem realizálódik közvetlenül, létrehoz egy időablakot annak elgondolása, amely idő 

alatt realizálódhatna. Itt már sejthetjük, hogy médiumarcheológiailag miért lesz érdekes 

az, amit Lacan szofizmusnak nevez: a feltételezés, hogy ugyanannyi idő lefuttatni a 

szcenáriót, mint amennyi idő alatt megtörténik a folyamat, amelyik szimulálódik – ez 

nem egy szinguláris numerikus adatfolyam, hanem duplex.965  

A megértés ideje ehhez a hibához kapcsolódik, vagyis az időablak tudomásul nem 

vételéhez. Ez annak az illedelmes fikciónak az elfogadását mutatja, hogy az elenyészően 

kicsit 0-nak nevezzük:966 „A Real Time Analysis csak és kizárólag azt jelenti, ami a 

                                                             
964  [„Ebben a szofizmusban három bizonyító erejű pillanat választható el, amelyek logikai értékei 

különbözőek és növekvő sorrendűek. Felvázolva a kronológiai sorozatot: ez térbeliesítés egy olyan 

formalizáció alapján, amely redukálná a diskurzust a jelek elrendezésére. Annak az instanciának a 

megmutatása, ahogy az idő más módon állítódik be az egyes pillanatokban, e pillanatok hierarchiájának a 

megőrzésével jár együtt, felfedve azt a tonális elvágólagosságot, amely szükséges az értékükhöz. De 

megragadni az időmodulációban azt a funkciót, amely alapján mindegyik pillanat az egyikről a másikra 

átmenetben újra felszívódik, és [így] az összes többit felszívva egyedül az utolsó pillanat marad meg, ez 

vezet oda, hogy rekonstruálhatók a tényleges sorozatok, és valóban érthető a [pillanatok] genezise egy 

logikai mozgásban.”] 
965 Vö. WIENER, Extrapolation, Interpolation, 23. 
966 Sean CUBITT, The Practice of Light: A Genealogy of Visual Technologies from Prints to Pixels, MIT 

Press, Cambridge (MA), 2014, 225. 
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halasztást vagy késést, a holtidőt vagy történelmet képes elég gyorsan feldolgozásra 

keríteni ahhoz, hogy még éppen kellő időben átmehessen a következő időablak 

tárolásába.” 967  Viszont már az első részben láttuk, hogy ezt éppen diagrammatikus 

gondolkodása miatt nem hajlandó elfogadni Lacan, erre a Planck-konstans grafikus 

Valósának kiiktathatlansága volt a példa, és egész elméleti konstrukciója ezért 

rendelkezik nem kevés médiaelméleti potenciállal. A megértés ideje így a Szimbolikus 

gyenge kauzalitásának kereteibe integrálásának azon időablaka, hogy ha látok két fehéret, 

akkor nem lehet két fekete, de attól még egy lehet. De ehhez már szükséges egy olyan 

szcenárió elgondolása, amely igazság szerint lehetetlen, mert két fehér mellett nem lehet 

két fekete. És ez a kiindulópont, amelynek meg kell előznie azt, hogy a rab feltételezze 

magáról, hogy az ő korongja fehér; a megértés ideje a tévedés ideje, amelyben fekete 

korongja van (É 206), ugyanakkor a figyelmen kívül hagyásáé is annak, hogy ennek 

elgondolására, attól, hogy ez nem így van (nem fekete korongja van), még áldozott időt. 

Az összefoglalás pillanata a két időt (tekintet és megértés) követi, a Szimbolikus 

diszkretizált implementációjának pillanata: látok két fehéret, így senki nem indul meg 

azonnal, e hezitálás (tudattalan üres helye, a hiány modulációja a jelenben, amely feltétel 

és produktum [l. Farkasember])968 miatt azt hiszem, hogy nekem fekete van, a többieknek 

meg fehér. Ez az a pillanat, amikor mindenki továbbra is hezitál, ami nem történne meg, 

ha fekete korongom lenne. Itt egy újabb aszinkronizáció lép be a képletbe, nevezetesen, 

hogy bár a szcenárióban lefuttatott folyamatok idejei megegyezhetnek, de a lefuttatás 

ideje mindhárom rabnál eltérő lehet (É 207). Egy újabb időablak, ezúttal interszubjektív 

viszonyoknak kiutalva, melyet az összefoglalás pillanatának kalkulálnia kellene. Ez pedig 

annak lehetőségét eredményezi, hogy a három időbeli rendben nem mindegyik rab 

ugyanott tart ugyanakkor (vö. tudattalan és tudat egy apparátuson belüli aszinkrón, de 

szimultán működése). Ez a valós idejű analízisnek az a pillanata, amikor „[a]z idő többé 

nem marad érzékelésünk vagy megélésünk univerzális formája, hanem a technikai 

rendelkezésre állás univerzális formájává válik.”969  Lacan “prisoner’s dilemma”-ja970 

                                                             
967 KITTLER, Real Time Analysis, 201. 
968 Továbbá l. a III. 5. b) ii. alfejezetben a hiány mint feltétel és mint produktum egymásba hajtását a 

metafora (tropológia topológiai a priorija) és a varázsnotesz (térbeli elválasztottság a cenzúrakor időbeli 

cezúrába fordul át) kapcsán. 
969 KRÄMER, Friedrich Kittler, 180. 
970 A kifejezés egy episztemológiai modellt takar, melynek szerkezete nagyjából azzal az egyszerű játékkal 

egyezik meg, amikor valakinek választania kell két egyenlően előnytelen helyzet közül. A prisoner’s 

dilemma modellje ugyanakkor magában foglalja a másik pozícióját is, vagyis hogy egy másik embernek 
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tehát olvasatomban a szimuláció temporális processzusainak pertinenciájára kérdez rá: 

hogyan lehet valami nem valóságosan experimentális, mégis a Valós matematikájához 

tartozó a Szimbolikus kauzalitásával. Egy olyan horizontra, ahol létezik nem átejtő 

tévelygés (non-dupes-errent, mint az paronomasztikusan alludálva a Noms-du-Père 

megszakított szemináriumára visszatér a XXI.-ben). Itt a specifikus szabályok 

érvényesülnek az általános törvény helyett, a modell relevanciája leváltja a bizonyítékot, 

és főleg, a teljesítmény felülírja a pontosságot.971 A számolásnál a Szimbolikus világában 

ugyanis mindig késleltetés van éppen amiatt, ami egyáltalán az ütemezést lehetővé teszi. 

Vagyis Szimbolikus és Valós rekurzivitása miatt Lacan fejtörőjében az időtermelés 

művelete ad infinitum ismétlődik, mindig újabb és újabb időablakot bevezetve: amikor 

az első rab elgondolkodik azon, mi lenne, ha fekete lenne a korongja, akkor adott az 

elgondolt szcenárió ideje, az idő, ami alatt végiggondolja, de ehhez még hozzájön az 

                                                             
ugyanazzal a dologgal kapcsolatban ugyanaz a két opció áll rendelkezésére (vö. Wiliam POUNDSTONE, 

Prisoner’s Dilemma, Anchor Books, New York [NY], 1992, 104.). E modell népszerűsége a 

hidegháborúban töretlen volt, hiszen ennek alapján játszották le például a kubai rakétaválság lehetséges 

megoldásait. Fink Lacan-olvasatában a logikai időről szóló tanulmányt hasonlóra futtatja ki, amikor azzal 

az analógiával él a rabok hezitálása kapcsán, hogy az ember egy számára ismeretlen utcában tartandó 

megbeszélésről késik el. Tudja a házszámot, de az oldal, amelyiken áll, nem jelzi, hogy páros vagy páratlan-

e, az úttest viszont forgalmas, miközben ha átkel, megvan az esélye annak, hogy a másik oldalon jelölve 

van. Átkeljen-e? (Bruce FINK, Logical Time and the Precipitation of Subjectivity = Reading Seminars I and 

II, 375.) Egy ilyen dilemma egyszer tér még vissza a lacani életműben, a XI. szemináriumban, ahol az 

elidegenedés valós tétjét akarja bizonyítani a szubjektum számára. Egy olyan « vel »-ként nevezi meg Lacan 

e folyamatot, vagyis két predikátumot összekapcsoló paraméterként, amely nem inkluzív, hanem exkluzív. 

Erre a példája a „Pénzt vagy életet!” felszólítás, amelynél az élet totális feladása vagy egy pénz nélküli, 

nyomorúságos élet között kell választani (SXI 248). Kant ehhez hasonló, ismert, akasztófás dilemmáját 

viszont Lacan nem e felől tárgyalja a Kant avec Sade-ban, hanem a törvénynek az előző alfejezetben már 

megvizsgált konceptualizációját távolítja el a moralizálástól (É 782). 
971  Vö. PIAS, On the Epistemology of Computer Simulation, 34–6. A szimuláció metamodellezésként 

leszámol a kommunikáció koncepciójával, melyet mindig egy elveszett totalitás árnyéka határoz meg, és 

bevezeti hozzá a differenciát, például a hermészi (közvetítés) és íriszi (immediális) modell binaritásával, a 

fúriákat javasolva. L. McKenzie WARK, Furious Media: A Queer History of Heresy = Alexander R. 

GALLOWAY – Eugene THACKER – McKenzie WARK, Excommunications: Three Inquiries in Media and 

Mediation, The University of Chicago Press, Chicago (IL), 2013, 153–6. Ez egy olyan sajátos poszthumán 

nézőpontot is lehetővé tesz, ahol a “swarming” technológiái által nyújtott hive network – vagyis olyan 

hálózati összekapcsolódás, ahol maguk a tagok modulálnak, nincs egyetlen szerver, hanem minden kliens 

egyben router is (Sebastian VEHLKEN, Data/Cloud/Swarm, kézirat, 9.) – nem úgy határozódik meg, mint 

amely az emberekből agyatlan zombikat gyárt, hanem valódi nomadikus tudományként a disszemináció 

saját kontingenciáit tudja demonstrálni. Ez pedig az anthropocént érintő kurrens kutatások médiatudományi 

szupplementumaként felfogható klímaszimulációban azért is fontos, mert, ahogyan azt Latour új 

könyvében éppen Gaia immanenciája kapcsán tárgyalja, a természet nem lehet magától értetődés. Egy 

olyan perspektívát követel meg, amely éppen a szimuláció révén nyerhető ki episztemikus belátásként: a 

klímaváltozás arra sarkallja a tudományt, hogy megváltoztassa saját elméletét a természetről, másrészt 

viszont ennek az elméletnek a faktualitást éppen a tudomány nyújtja a modellek és a mérések révén: 

“Economization produces measuring measures, which must not be confused with measured measures” 

(Bruno LATOUR, An Inquiry into Modes of Existence: An Anthropology of the Moderns, Harvard UP, 

Cambridge [MA], 2013, 408.). Gaia így magának a műveletek elvégzésének a modulációjával a 

konceptualizálás módjában inzisztál. 
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egyáltalában az effajta extrapolációhoz szükséges idő az elgondolt szcenárió idején belül, 

és az extrapoláció révén született időszekvencia egy eleve elgondolt szcenárióban. Ezek 

az idők pedig a tekintet idejétől a megértés idején keresztül az összefoglalás pillanatáig 

exponenciálisan növekszenek számosságban. Az interszubjektivitás tehát csak növeli a 

komplexitást, de az eltérő szintek idejének szinkronizálását megoldani nem tudja. Az 

alfanumerikus temporalitása ezért nem a gondolathoz vagy a tapasztalathoz tartozik, 

hanem attól lehet valóságos, hogy a médiatechnológiák műveleteit vezénylő órajel hívja 

életre.972 Az ütemezés lacani elgondolása, és az interszubjektív szimulációk szimbolikus 

szinkronizációja, tehát a tudattalanműködés csak azon kapcsolási algebra után kaphat 

modellt, amelyben már megjelent a komputációs üres idő, vagyis lehetségessé vált egy 

időablak azon tekercsek között, melyek működése mégiscsak szinkronba hozható akkor, 

amikor a gép a programidőről a műveletekére és onnan az eredményére vált; Neumann 

MANIAC-ja Münsterben ekképpen mégiscsak megépült Turing-gépként 973  mint a 

pszichotikus időműveletek (jelölő nélküli) modellje – Lacan III. szemináriumával 

párhuzamosan. 

Ha pedig Lacan a pszichózisról szóló szemináriumon nyomatékosítja ismételten, 

hogy a tudattalan nem nyelv és nem diskurzus, hanem csak ütemezése (itt már a 

strukturálás helyett) egyezik meg egy nyelvével, akkor egyedül a nyommal semmire nem 

megyünk, csak a nyom és a jelölő különbségével (vagy annak hiányával a pszichózisban). 

Hogy még az előbbi, mint már arról volt szó, annak a dolognak a hiánya, amelyik hagyta, 

addig a jelölő semmifajta referenciával nem rendelkezik, csak mint nappal és éjszaka 

képzi a jelölőláncokat (SIII 188). A kettő közötti műveletekben (hiányozás,974 rekurzió, 

stb.) nyílnak meg az automaton modulációi és transzformációi, melyek mögött ott áll a 

Valós, és amelybe a tükhé révén, a Valóssal történő találkozásakor bevezetődnek az 

ütemezések – hiszen pontosan az implementációs kérdések miatt mutat túl a 

pszichoanalízis a diszkurzív/szoftveres szinten, és válhat médiumarcheológiává –, ha 

Lacan mindössze támogatónak nevezi is az apparátust: ‹‹ Par la cybernétique, le symbole 

s'incarne dans un appareil - avec lequel il ne se confond pas, l'appareil n'étant que son 

                                                             
972 ERNST, Cronopoetik, 326. 
973 Rainer GLASCHICK, Turing Machines in Münster = Alan Turing: His Work and Impact, szerk. S. Barry 

COOPER – Jan VAN LEUWEN, Elsevier, Amsterdam – London, 2013, 72. Hogy ez miért technológiai 

paradoxon, arra mindjárt rátérek Neumann automatájánál. 
974 L. a III. 5. b) ii. alfejezetet.  
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support. Et il s'y incarne d'une façon littéralement transsubjective ›› (SII 350). 975  A 

pszichoanalitika mint időkritika kérdése így az lehet, hogy az automaton tudattalan és a 

szubjektum tudattalan automatizmusa közötti szinkronizáció a Szimbolikus világában 

miként valósulhat meg, amennyiben a pszichés apparátusban az a folyamat, amelyik nem 

akkor történik meg, amikor annak kellene, csak felfüggesztődik (elfojtódik) (SII 354); a 

temporeális folyamat mint a Szimbolikus és a Valós folyamatainak szinkronizációja, ami 

a mítosz műveleti keretén belül mehet végbe (a Mózestől az A Farkasemberig), maga időt 

ad és időbe telik. A kérdés tehát: hogyan válik az ismétlés eltérő módjaiban a Szimbolikus 

láncba bevezethetővé rekurzíve (mint a Patkányember esetében)? Lacannak a pszichikai 

kauzalitásról tartott előadása, ugyanabban az évben, mint a logikai időről szóló, illetve az 

azt előkészítő Au-delà du 'principe de réalité' tapogatózásai pontosan abba az irányba 

történtek, hogy a valóságban nem érhető tetten ilyen pillanat, illetve hogy a Szimbolikus 

oksági viszonyai semmifajta kapcsolatot nem tartanak fenn a valósággal (csak a 

Valóssal). Žižek meglepő módon jól ráérez, hogy a fizikai kauzalitás és a valóságelv 

túlijáról szóló meglehetősen obskúrus Lacan-szövegek mutatnak valamifajta kapcsolatot 

Einstein általános relativitáselméletével. Azonban vele ellentétben én ezt nem a tárgy 

Valóshoz tartozásának valamifajta tudományos analógiájaként próbálnám ráerőltetni a 

szövegre,976 hanem csak annyit állapítanék meg, hogy Einstein idődilatációs elmélete az 

idő mérhetőségének új módjait tette lehetővé, ezzel pedig az órajel funkcióit is bővítette, 

miközben az abszolút idő képét szétzúzta egy praktikus procedúrával; a 

szinkronizációval. 977  Az einsteini atomórának a környezettől teljesen független 

működése978 egészen biztosan nem hagyta Lacant érintetlenül abból a szempontból, hogy 

annak episztemológiai törése operatíve valósította meg a Valós entrópiájától mentes, 

időtlen, de időt adó Szimbolikust, így pedig lehetővé tette, hogy a Szimbolikus emulálja 

a Valós időt, a természet órájáét: az idő innentől vált az idővel mérhetővé (SII 343f.), a 

kauzalitásának a valóságtól eltérő rezsimjét bevezetve a Valósba (és megtörve annak a 

busójárás nélkül is addig érvényben lévő ciklikusságát). Ahogy azt Tholen megállapítja, 

a pszichoanalízis a tudattalan struktúrájában egy olyan téridőt fedezett fel, amely 

                                                             
975 [„Mert a kibernetikában a szimbólum egy apparátusban inkarnálódik – nem megfeledkezve arról, hogy 

az apparátus ennek csak támogatója.”] 
976 L. Slavoj ŽIŽEK, How to Read Lacan, W. W. Norton & Company, London, 2006, 72–8. 
977 Peter GALISON, Einstein’s Clock, Poincaré’s Maps: Empires of Tme, W. W. Norton & Company, 

London, é. n., loc. 546 (ebook) 
978 ERNST, Chronopoetik, 257.  
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multidimenzionalitásával és paradox létével szembement a tudat homogén linearitásával. 

Egy olyan múlttal dolgozik, amely sosem volt jelen, de a jövő számára éppen a múlt 

betöréseként van a jelenben: a hiány ilyetén ismétlése mint szervezőerő (vö. Lacan 

modellátírásai az első részből) nem a halálösztön regresszivitása ellenében szolgálja az 

örömelvet (vö. Freud modelljeivel az első részből), hanem éppen a valóságelvvel kerül 

oppozícióba, a referenciális és ezáltal jelenlévő elem ismétlésével 979  (ellentétben a 

kasztráció műveletének a mítoszbeli rekurzív hiányramutatásával).  

Tehát a tudattalan automatizmusa mint algoritmikus Másik és a szubjektum mint 

temporális aszinkronitás miatt Szimbolikusan soha nem egyenrangú ego-alterego viszony 

tagja közötti reláció pontosan azon ütemezés függvényévé vált, melynek implementációja 

a Valósba még megvalósítható, ezzel pedig temporealizálható a Cubitt és Kittler által is 

illedelmes fikciónak tartott valós idejű analízisben (moratórium, amíg a rekurzió vagy 

feedback lezajlik). Az elfojtott visszatérésének időablaka (látencia, az inkubációs idő, 

stb.) jelzi, hogy a pszichés apparátusban a tudat és a tudattalan szimultán működnek, de 

nem szinkronban. A lacani automaton Eigenzeitja pedig ekképpen nem interszubjektív 

idő, hiszen utóbbi mindig az Imagináriushoz tartozik (SII 213), és csak dehumanizálja (a 

gép felé tolja) és komplikálja a szinkronizációt, mint a rabok példáján láttuk. A tudattalan 

automatizmusa „túl van az örömelven, a relációkon, a racionális motivációkon, túl az 

érzéseken és bármin, ami a beleegyezésünket kérné” (SII 222). Ez nem egy eredetileg 

interszubjektív reláció tehát, ahogyan azt Lacan – hallgatói heves hüledezése mellett – 

kijelenti, hanem úgy lehet egyáltalában interszubjektív, hogy az ütemezés már mindig a 

felfogható valóságtól eltérő temporális és kauzális struktúrák révén kiviteleződik, ezzel 

Szimbolikus és Valós között olyan rekurziót téve meg mediális a prioriként, melynek 

révén a szinkronizáció kérdése (pl. az ősjelenet, az elfojtott visszatérése, stb. révén) 

mindig inzisztál a tudattalan szubjektumának real time analysiseként értett 

pszichoanalízisben. Ahogy Lacan más helyütt megjegyzi, már elmélete bevezetésekor, az 

analitikusnak nincs valamifajta szerződéses kapcsolata a páciens valóságával (É 252), 

pontosan azért, mert a tudattalanra kíváncsi, nem a tudatosra; utóbbi struktúrái, 

koncepciói pedig nem vetíthetők az előbbire, a tudattalan autonóm, csak annyi segítség 

akad, hogy úgy strukturált, mint a nyelv – ütemezése szimbolikusan végrehajtott. A 

                                                             
979 Vö. Georg Christoph THOLEN, Zäsuren der Zeit = Die Zeit im Wandel der Zeit, szerk. Hans Joachim 

BIEBER – Hans OTTOMEYER – Georg Christoph THOLEN, Kassel UP, Kassel, 2002, 427. 
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diszkretizált időpillanatok által szabadjára engedett stochasztikus processzusokkal, lehet, 

hogy Lacan csupán analógiát akart szolgáltatni a pszichés apparátus működéséhez, de 

automatonja temporális diagrammatikájában valóban a tudattalan véges állapotú 

automatonjaként manifesztálódhatott modelljei révén. 980  Ez pedig pontosan amiatt 

következhetett be, ami a problémát okozta: az emberi valóságtól eltérő ideje a modellezett 

folyamatoknak, kívül esik az időn,981 azazhogy a Szimbolikusban jelölhetetlen time-of-

non-reality, a modellek közötti átírások (melyek a tudattalan saját újraíró 

mechanizmusaival vágnak egybe) a diszkrét állapotok közötti kapcsolási időként 

máshogy nem enaktálható. Itt a pszichoanalízis, ha nem bagatellizáljuk el a pszichés 

apparátus és automaton szavakat, nem csupán médiumarcheológiai diskurzussal 

rendelkezik, hanem par excellence médiumarcheológia. 

Előfordulhat tehát, hogy az a poszthumán potenciál, melyet a lacani kibernetizált 

tudattalan produkál a Szimbolikus világába gabalyodott emberrel kapcsolatban, mégsem 

olyan kizsákmányoló, homogenizáló és ridegen preciziós formákban tud csak 

megnyilvánulni, mint azt Stiegler normatív-sztenderdizált, az óra által uralt Ortografikus 

kora feltételezné?982 Turing panasza volt az 1940-es években, hogy egészen addig úgy 

gondoltak a gépekre, mint amelyek lineárisan repetitív műveletvégzésre vannak 

kárhoztatva, de az ENIAC erre végre rácáfolhat azzal, hogy műveletsorok tömegén megy 

végig ismétlés és lerobbanás nélkül.983 Turing azon kételye is beigazolódott, miszerint 

attól még, hogy nem ismerünk olyan teremtményeket, amelyek tovább teremtenék 

magukat, miután a teremtő visszavonult,984 nem jelenti azt, hogy nem is fogunk. És hogy 

ez még milyen lehetőségeket hordoz, illetve hogyan vezet át egy makrotemporális 

kontextusba, ahhoz ismét Neumannt hívom segítségül.  

A ’40-es években tartott ugyanis egy előadássoroztatot az automatáról, a ’49-ben 

megjelent könyve pedig az automata általános logikáját kívánta megalapozni annak 

érdekében, hogy a természeti rendszereket és az analóg, illetve digitális számítógépeket 

jobban és kölcsönös viszonyukban értsük meg. Különösen érdeklődést mutatott az olyan 

komplex rendszerek iránt, mint az emberi idegrendszer, a számítógépek jövőjét pedig 

ennek szimulációjában látta (nem különbözve McLuhantől). Két fókuszpontja a 

                                                             
980 JOHNSTON, The Allure of Machinic Life, 86. 
981 Vö. FREUD, A halálösztön és az életösztönök, 36. 
982 STIEGLER, Technics and Time, vol. 2, 41. 
983 TURING, Intelligent Machinery, 411. 
984 Uo., 410. 



381 
 
 

 

megbízhatóság és az önreprodukció kérdéskörei voltak; míg előbbinél az alkotórészek 

kiszámítható működése a komplexitás ellen hatott, addig utóbbihoz éppen egy 

megfelelően bonyolult automaton volt szükséges. 985  A Neumann-féle celluláris 

automaton az automata olyan részhalmazát alkotja, amely a tökéletesen diszkrét 

dinamikus rendszerekhez tarozik. A környezete véges dimenziójú rácsozatból áll, 

melynek minden mezője véges számú diszkrét állapottal (finite-state) rendelkezik. Míg 

az átlagos automatonhoz hasonlóan a celluláris is diszkrét lépésekben változik, utóbbi 

saját szintetikus univerzumot is alkot ugyanakkor, melyet a táblajátékokhoz hasonló 

egyszerű szabályok modulálnak. Emiatt szintetizálásra, szimulációk lefuttatására 

kiválóan alkalmas, anélkül, hogy teljesen elvágná magát a valóságtól (nem 

autopoietikus). Neumann alapvető kérdése, hogyan lehetséges a celluláris automatont úgy 

megépíteni, hogy kitermelt részei ugyanolyanok legyenek, mint maga az eredeti 

automaton, 986  tehát mintegy mechanikai fraktálként. Ehhez természetesen egyszerre 

szükségesek analóg és digitális sémák, amivel úgy képes önnfentartó (önjavító, 

önreprodukciós) lenni egy automaton, hogy még hozzáférést is biztosít az őt körülvevő 

környezeti folyamatokhoz.987  

Neumann szerint ezzel szemben Turing gépe mindössze arra rendelkezett 

jogosítványokkal, hogy egy médiumot (ez esetben csatornaként értve, mint lyukkártya 

vagy mágnesszalag) annak a gépbe töltése után módosítson, tehát olyan valamivel 

dolgozik, és olyan valamit produkál, ami teljesen független az automatontól.988 Mert 

Turingnál az univerzalitás arra elegendő, hogy leolvasson egy leírást és utánozza a leírt 

objektumot, ez a képessége viszont (tekintetbe véve, hogy egy 0-k és 1-ek által 

benépesített papírszalagról van szó) „semmivel sem rejtélyesebb, mint az, hogy szótárt és 

nyelvtant használunk, és a szavak jelentését és kombinációs elveiket illetően követjük az 

utasításokat.”989 Turingnál tehát a tét – amely miatt az egész értekezés a mellett érvel, 

hogy Lacan (és Freud) ugyanilyen univerzális gépeket hozott létre vagy tényleges 

papírgépekkel, mint a diagramjai(k), vagy operacionálissá váló koncepciókat, amelyek 

éppen az implementáció praxisának leírását vagy egyenesen demonstrálását adnák, mint 

                                                             
985 John VON NEUMANN, Theory of Self-Reproducing Automata, University of Illinois Press, Urbana (IL), 

1966, 80. 
986 Uo., 51. 
987 Uo., 121f. 
988 Uo., 75. 
989 UŐ., Az automaták általános és logikai elmélete, 201. 
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a mítosz –, hogy gépe reprodukáljon minden olyan műveletet, amelyet bármely más gép 

el tud végezni: ehhez elegendő ellátni az emulálandó gép leírásával (szimbólumműködés) 

és algoritmussal (Másik), amelyek mentén ezt elvégzi.990 Ami az inputba betöltődik, és 

ami az outputból kijön, az nem önprodukciós folyamat, így Neumann javaslata szerint 

olyan outputot kell elképzelni, mint az automaton maga. Ezt természetesen nem úgy 

gondolja el, hogy a semmiből történik, hanem inkább valamifajta összeszerelő gépként 

működne az automaton, ahol szintetizálódnak az egyes részek, vagy éppen asszamblázsok 

bomlanak elemekre. Ez úgy mehet végbe, hogy egy közös környezetben lebeg az 

automaton és az alkatrészei is,991 melyekből szintén végtelen utánpótlása van – mint 

Turingnak a papírból –, mintegy az emberi immunrendszer működéséhez hasonlóan.  

De ami számunkra a leglényegesebb most: a celluláris automaton sajátos 

episztemológiai rendszerként is működik, ahol a komplexitás információelméleti 

aspektusból válik érthetővé. Tehát nem az a lényeg, hogy mennyire fejlett maga a dolog, 

hanem hogy az általa végzett műveletek milyen fejlettségi szinten állnak. Ehhez nem 

szükséges sok dolog, mindössze a felhasználható elemi részek teljes listája, parancsok és 

egy algoritmus.992 Ezért minden dolog annyiban komplex, amennyire a vele végezhető 

operációk azok. 993  Ennek relevanciáját Lacan eddigi modelljei fényében talán nem 

szükséges magyarázni: ez a digitális kódolás logikája, a 0 és 1 az egy révén egy egész 

világ nyílik meg. Ha pedig Stiegler a derridai elmélet ennek leginkább megfelelő 

passzusaira994 alapozta saját médiaelméletét, így a szupplementum logikáját kihasználva 

érvelt a protézis előzetessége mellett, úgy nemcsak a nyomot bővítette egy újabb olyan 

horizonttal, melyben a mesterséges felől határozódhat meg a természetes, hanem ennek 

megfelelően a temporalizáció új automatikus formáját is posztulálta a celluláris automata 

rezsimjében; az ernsti temporealizáció dekonstrukciós fogalompárját. A différance 

analóg és numerikus (digitális) identitásait, ahol az eseményiség konfigurációi 

kibernetikusan modulálódnak saját Szimbolikus dinamikájuk szerint.995  A Neumann-

                                                             
990 Uo., 201f. 
991 UŐ., Theory of Self-Reproducing Automata, 76. 
992 Vö. UŐ., Az automaták általános és logikai elmélete, 202f. 
993 UŐ., Theory of Self-Reproducing Automata, 76. 
994 Derrida megnyitja a nyomot a kibernetika felé is, olyannyira, hogy egyes koncepciókat, mint például az 

élettörténetet, így tisztított meg metafizikai felhangjaiktól a genetikai inskripcióval (DERRIDA, De la 

Grammatologie, 125.). A kibernetikát ugyanis olyan emergenciának gondolta, amely a grammét engedi 

megjelenni a nem jelenlét új struktúrájának köszönhetően, új írásként funkcionálva (Uo., 19.). 
995 STIEGLER, Technics and Time, vol. 2, 188. 
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architektúra érájában így annak az apóriája, hogy a tudattalan egyáltalán nem ragadható 

meg emberileg, még akkor sem, ha időhorizontjához akarunk hozzáférni, nem épp a 

mitikus lacani automaton szintetizátorként történő működése felől oldható fel? 

 

ii. Ferenczi és a pszichoanalitikus protézis 

Az automaton gondolata azonban nem Lacannál jelenik meg először a pszichoanalízis 

történetében. Neumann előtt egy másik magyar, Ferenczi is kacérkodott annak elméleti 

lehetőségeivel, nem kis mértékben hozzájárulva ezzel Freudnak a Lacan által kiemelt, e 

részben tárgyalt két fontos időkritikus szövegéhez, a Mózeshez és a befejezhetetlen 

analízist tárgyaló tanulmányához. Az 1915-ös év egy fordulópontja ebből a szempontból 

a pszichoanalízisnek: ekkor hirdette meg ugyanis Ferenczi a bioanalízis programját, 

avagy a biológia (leginkább az evolúciótan) és a pszichoanalízis metszéspontjainak 

spekulatív kifejtését, valamint szintén ebben az évben csúcsosodott ki nála a mechanika 

iránti érdeklődés, kifejezetten abból a szempontból, hogy a gép figurája milyen 

funkcióval bír az időbeliség tekintetében a pszichés apparátusnál. Ennek megfelelően 

Ferenczi egyre gyakrabban azonosított pszichoanalitikus eljárásmódokat olyan 

tanulmányokban, amelyek alapvetően természettudományos témákban íródtak. Ernst 

Mach 1915-ben megjelent, utolsó előtti, kis könyve is egy ezek közül, melyről recenzióját 

már a kiadás évében elkészítette, de – vélhetőleg az I. világháború miatt – csak 1919-ben 

jelent meg. Mialatt Freud metapszichológiai írásainak második hullámán munkálkodott, 

illetve megírta a Túl az örömelvent, első ízben téve abban olyan gesztusokat, melyeknek 

köszönhetően filogenezis és ontogenezis egymásra montírozódtak, addig Ferenczi 

ugyane vonalon anthropogenezis és technogenezis összefüggéseinek belátásai mentén 

tájékozódott. Ferenczi azt állapította meg, hogy Mach egy „általános genetikus 

technológiának a megalapozását”996 tűzte ki célul a mechanika őstörténete felé fordulva.  

Erre építve gondolja azt is a magyar pszichoanalitikus, hogy Mach lényegében a 

legalapvetőbb pszichoanalitikai gyakorlatot űzi, vagyis azonosítani próbál egy 

ősjelenetet. Szintén feltételezi, hogy Mach a partikulárisról a generálisra történő 

átmenetet a pszichoanalízishez hasonlóan gondolja el, vagyis egy hipotetikus eredetet 

alkot a szubjektumnak annak érdekében, hogy azt egy történeti-spekulatív horizontban 

                                                             
996  FERENCZI Sándor, A mechanika lelki fejlődéstörténete: Kritikai megjegyzések Ernst Mach egy 

tanulmányához = UŐ., A pszichoanalízis haladása, Dick Manó, Bp., 1919, 29. 
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ragadhassa meg. Ebben az értelemben pedig Mach nem egyszerűen anticipálta Georges 

Canguilhem maximáját, mely szerint a tudományos diszciplína története episztemológiai 

nyereséget biztosít a tudósoknak, 997  de felhasználta a fentebb tárgyalt temporális 

manipulációs technikákat, mellyel az ember a pszichoanalízisben találkozik, hogy ezt 

alátámassza. Ferenczi azonban nem áll meg itt, hanem arra is rámutat, hogy Mach 

vállalkozása a mechanika egy kétségtelenül – mondjuk úgy – kollektív történelmének 

rekonstruálásával – mivel az egész emberi faj primitív eszközhasználó korszakáról 

értekezik – okozatilag vagy okozatában is osztozik a pszichoanalízis eljárásmódjában. 

Utóbbi a pszichikai apparátus mechanizmusait, 998  és leginkább az azokban beálló 

összeomlásokat, defekteket azonosítja azon időmanipulációs technikák segítségével, 

melyeket Freud már egy évvel Mach előtt, az Emlékezés, ismétlés és átdolgozás c. 

szövegében tárt fel. E hármas minden egyes tagja egy ősi fázisra irányuló regressziót hajt 

végre, ezekhez hasonló időbeli keretet pedig Mach is hasznosít Ferenczi szerint. Vagyis 

amennyiben diltheyi mintára a mechanikát is csak történetileg, illetve a történetén 

keresztül lehet megérteni, az mégsem úgy megy végbe Machnál Ferenczi olvasatában, 

hogy egyszerű feltárásokat eszközöl, hanem egy szigorúan metodikailag értett 

genealógiaorientált kutatás segítségével.999 Ez pedig később Freudnak Az Ősvalami és az 

énben a felettes énről írt részben támasztódik alá: Freud szerint a felettes én 

megképződése során az egyén szünet nélkül újraéli az emberiség biológiai fordulópontjait 

az akár archívumként pozicionált Ősvalaminek köszönhetően; az én két urat szolgál 

történetileg és történetében is.1000 Ez egyben azt is eredményezi – és ez Ferenczinek is az 

egyik alapvető tétele bioanalitikai vizsgálódásaiban –, hogy Freudnak a filogenezis és az 

ontogenezis között átjárhatóságot kell feltételeznie annak érdekében, hogy elkerülje a 

felettes énnek az Ősvalami maradványaként történő meghatározását1001 – mivel e kettő 

egyidejűleg van jelen, ezért értelmetlen lenne másként. Viszont ennek meglépése egyben 

feltárhatóvá teszi az egyén pszichés fejlődésében is a fajnak nemcsak a biológiai, de a 

technikai jegyeit is, méghozzá az iterációs vagy ismétléses technikákra koncentrálva. 

Tehát ahhoz, hogy a történeti konstellációkkal kapcsolatba lehessen lépni, legyen szó a 

mechanika történetéről a tűzfúrószerszámok, tűzkeltető és tűzdörzsölőgépek tükrében, 

                                                             
997 See Hans-Jörg RHEINBERGER, Historische Epistemologie zur Einführung, Junius, Hamburg, 2007, 99f. 
998 FERENCZI, A mechanika lelki fejlődéstörténete, 30. 
999 Uo., 31. 
1000 Vö. FREUD, Az Ősvalami és az én, 44. 
1001 FERENCZI, A mechanika lelki fejlődéstörténete, 32. 
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mint Machnál,1002  vagy a társadalom történetéről a törzsi komplexumok révén, mint 

Freud Totem és tabujában, ahhoz mindenképp valamifajta őskori, alapvető, primitív 

körülményegyüttes rekonstrukciójára van szükség – ami a pszichoanalízisben így már 

konvergál az egyéni ősjelenet neurózisával a filo- és ontogenezis egybevágása miatt. Ez, 

mondjuk úgy, axióma kell legyen ahhoz, hogy a pszichoanalízis vizsgálódni tudjon mind 

az individuum, mind a kollektíva lelki fejlődésének mezején, majd pedig hogy ezt 

kiterjeszthesse egyéb, például fiziológiai vagy technológiai fejlődésekre. Azt állítom, 

hogy Ferenczi éppen a biológia belátásaira alapozva hatalmazta fel a freudi 

metapszichológiát ennek posztulálására, ezt pedig most éppen Ferenczit Mach felől 

olvasva bizonyítom. 

Maga Mach látszólag mellőzné vizsgálódása során az egyéni erőfeszítések 

jelentőségét a gépi fejlődésben, mivel egy kollektív késztetés és az adott kor 

körülményeinek összejátszását feltételezi a technológiai innovációk alapjaként. Mach 

kellően körmönfont módon jelöli ki a mindössze karbantartói szerepet az embernek,1003 

hiszen példaként csupa körkörös mozgást megvalósító apparátust sorakoztat fel: amikor 

ezek az eszközök használatba vétetnek, egyfajta imaginárius zárt áramkört enaktálnak, 

egyben azt az érzést is keltve, hogy saját ökológiával bírnak. 1004  

 

                                                             
1002  Ernst MACH, Kultur und Mechanik, Spemann, Stuttgart, 1915, 46f. (A kötet, mellyel dolgoztam, 

Ferenczi hagyatékából került elő, így tartalmazza a jegyzeteit is.) 
1003  Ezzel egyébként nincs egyedül a XX. századi technológiatörténet-írásban, Bertrand Gille hasonló 

alapon rendeli hozzá az emberhez a fenntartó szerepet: Bertrand GILLE, Les mécaniciens grecs: La 

naissance de la technologie, Seuil, Paris, 1980, 214.  
1004 MACH, Kultur und Mechanik, 48–53. 



386 
 
 

 

 

31. ábra: Mach automatonja  

 

Ezzel szemben Ferenczi az egyéni szükség és az azt felszámolni célzó kollektív 

elhivatottság egybevágásait mutatja fel történetileg, amit ma akár úgy is tálalhatunk, hogy 

igazából az anthropocén eredtét vizsgálja – ez különösen a jégkorszak iránti élénk 

érdeklődése miatt is tételezhető.1005 És bár a szükség, legyen egyéni vagy közösségi, 

kétségtelenül közös pont Mach és Ferenczi nézeteiben, utóbbi esetében egyfajta eltérés 

mégis megmutatható mesteréhez, Freudhoz képest, aki a szükséget úgy közelítette meg, 

mint a vágykielégítés érdekében történő kitörést a homeosztázisból a belső-külső 

feszültséglevezetés érdekében. Míg Freudnál éppen a zárt áramkör autopoietikus 

működésének felbomlásáról van szó, addig Ferenczinél a szükség nem azzal játszik 

szerepet, hogy interakciót valósít meg a belső és külső miliők között (az utóbbi Machnál 

lényegében az ember szerepével egyezik meg a gépek történetében), hanem sokkal inkább 

úgy nyeri el jelentőségét, hogy kulturális javakat mozgósít technológiai törések 1006 

                                                             
1005 L. pl. FERENCZI Sándor, A veszedelmek jégkorszaka, Nyugat, 1914/16-17, illetve a jégkorszak formatív 

szerepéhez az anthropocén kapcsán: Paul DUKES, Minutes to Midnight: History and the Anthropocene, 

Anthem Press, London, 2011, 50f 
1006 Stiegler « rupture technologique » fogalmához Ferenczi perspektívája furcsa mód illik. Mindketten úgy 

tekintenek a technológiára, mint ami sem nem negatív, sem nem pozitív tulajdonsága az embernek, hanem 

alapméretezett és hibátlanító (default és de-faulting) protetikus eredete. Vö. STIEGLER, Technics and Time, 

vol. 1, 235 és UŐ., Technics and Time, vol. 2, 18. A techno- és anthropogenezis párhuzamosságának 

alapvetése termszetesen Mach nézetének is konstitutív tényezője. 
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kiváltóiként – ennyiben viszont pontosan idomulva a freudi szublimációtan kreativitáshoz 

való hozzájárulásához.  

Ferenczi e pozícióból mutat rá arra, hogy Mach elmélete hol zökken meg a 

véletlenszerűségnek tulajdonított technológiai fejlődés kapcsán, jó analitikusként 

determinációkat keresve: az eszkimóknál, amelyekkel Mach is példálózik. 1007  Náluk 

ugyanis hiányoznak a pozitív tényezők, így legfeljebb szerencsés véletlenek 

bekövetkeztével lehetséges számolni egy arktikus környezetben. Ferenczi több 

munkájában is tárgyalja a jégkorszak szűkülését vagy privációját, 1008  így az A 

valóságérzék fejlődésfokai és patologikus visszatérésük tanulmányában és a következő 

fejezetben tárgyalásra kerülő Thalassában, akkoriban ugyanis a túlélés nagyon is az 

emberi ágencia és nem a körülmények függvénye volt.1009 Erre alapozva Machból azt a 

szimbolikus réteget hiányolja Ferenczi, amelyik az ember libidinálisan fűtött, tárgyakkal 

való kapcsolatából képződik meg, 1010  miközben pont ez lenne az a horizont, ahol a 

fizikusi célkitűzés, vagyis az aktív ágencia felfüggesztése megvalósulhat. Másképpen 

szólva, Ferenczi azért kritizálja Machot, mert az nem veszi észre, hogy a tárgyakkal való 

interakcióink legalapvetőbb formái a kielégülésre tett mozgásokból épülnek fel, mint 

például a botok dörzsölése1011 vagy a szúrás:1012 „[...] a jégkorszak utólag az erotikus 

valóságérzék már elért genitális fejlődési fokát is korlátozta s ezek a felhasználatlan 

genitális ösztönök »magasabb«, intellektuális, morális teljesítmények fokozásához 

járultak hozzá.”1013 

 

                                                             
1007 MACH, Kultur und Mechanik, 28. 
1008 L. Sigmund Freud – Ferenczi Sándor: Levelezés, 551F. 
1009 FERENCZI Sándor, A valóság-érzék feilődésfokai és pathologikus visszatérésük = UŐ., Ideges tünetek 

keletkezése és eltűnése, Dick Manó, Bp., 1919, 77f.; l. még 1005. jegyzet. 
1010 Uo., 72. 
1011 Vö. MACH, Kultur und Mechanik, 48. 
1012 Vö. Uo., 53. 
1013 FERENCZI Sándor, Katasztrófák a nemi működésben, Pantheon, Bp., é. n., 97. 
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32. ábra: ösztönös technikai interakciók 

 

Vagyis a szükség mindig libidinális, és ennyiben mindig az emberhez kötődik annak 

produktív hatása, miközben a kielégülést szolgáló folyamatokban az ember mégsem ura 

önmagának. E reveláció hiánya mellett Ferenczi kifogásolja még, hogy bár Mach 

valójában pszichogenikus módszerrel dolgozik, elutasítja Ernst Kapp teóriáját, vagyis 

hogy a technológiai médiumokat tudattalan projekciókként pozicionálja.1014 Ehelyett egy 

általa kevésbé ezoterikusnak tartott formulát alkalmaz, Spencer kiterjesztés elméletével 

dolgozva. 1015 

Ferenczi ennél a pontnál asszertív magatartást tanúsít: mind a spenceri, mind pedig 

a kappi elméletet legitimnek tartja, és olyan szintézist javasol, melynek alapjául ismét 

csak időbeli beágyazottság szolgál. A fejlődési és fejlettségi szint alapján 

kategorizálódnak az apparátusok projekciókként vagy kiterjesztésekként. Vagyis 

amennyiben egy eszköz orientálja a felhasználót a tárgyak világában, akkor kiterjesztés, 

és mivel mint ilyen, elsősorban arra szolgál, hogy külső jelenségeket addresszáljon a 

szubjektum számára,1016 ezért introjekciós-gépként könyvelődik el nála. Az introjekciós 

                                                             
1014 MACH, Kultur und Mechanik, 16. 
1015 Ua. 
1016 Sándor FERENCZI, Introjektion und Übertragung, Franz Deuticke, Bécs, 1910, 12f. 
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gépek az én műveleti területét bővítik gyermekkorban, 1017  ami a botok primitív 

eszközhasználói korszakával vágna egybe az emberi civilázicó kezdetén. Ferenczi ezzel 

persze nem mond ellent Machnak, mivel megőrzi az ő elméletéből a faji késztetést, hogy 

a külső miliő tárgyaival lépjünk kapcsolatba; a pszichoanalitikus mindössze kijavítja, 

hogy illjen a fizikusi érvelés fejlődésszakaszos leitmotifjához. 1018  Az viszont már 

tényleges inkonzisztenciára utal, hogy Mach figyelmen kívül hagyja a projekciós-

gépeket, melyek alapként szolgálhatnának a saját ökológiával rendelkező automatára 

építkező érvelésének. Hogy az effajta gépeket az egyén leváló részeiként fogjuk fel, tehát 

projekciós gépekként, melyek dologiságukban hüposztazálódnak, nem kéz által készítve 

és fenntartva, hanem az emberi értelemnek köszönhetően, így Ferenczi,1019 nem mást 

jelent, mint azokat a tudattalan automatikájának megfeleltetni. E masinisztikus ágencia 

individuális és kollektív szinteken is érvényesül. Az emberi és gépi fejlődés ezért egymás 

komplementereivé válnak. 

És ez az aspektusa Mach teóriájának, amelyre Ferenczi a legtöbb figyelmet irányítja: 

míg Mach csak kijelenti, hogy a mechanika egyszerűen képtelen irreverzibilis (tehát 

termodinamikai) folyamatokat egzakt módon visszaadni,1020 Ferenczi meg is okolja ezt: 

a mechanika azért lehet puszta idealizáció, mert a lineáris machi történelemmodell nem 

konvergál a technológia valódi történetiségével. 1021  Következésképp a mechanika 

történetiesítése, akárcsak az absztrakció maga, nem képes számot adni az ember és gép 

közti interakciók formáiról, így pedig a primordiális fejlődés kollektív és egyéni 

pszichikai minőségeit sem tudja leírni. (Az eddigiek fényében azt mondhatjuk, hogy nem 

látja a lehetőséget a mechanika történetiségének a fizikai időre építése helyett a fizikai 

idő manipulációját elvégző szimbólumok saját idejében, vagyis abban, hogy a gépekhez 

[pl. automaton ütemezése a tükhével] tartozó temporealitást érvényesítse a mechanika 

történetének megírásában.) Ez azért is fájó malőr, mert a fizikus a pszichoanalitikussal 

osztozik abban a szemléletben, hogy az egyén és az általában vett kultúra progressziója 

közti differenciát kvantitatívnak tekinti: „Belenőve abba a kulturális stádiumba, amelybe 

születtünk, rövid tanulási idő alatt (a foetális állapothoz hasonlóan) óriási munka – és 

                                                             
1017 UŐ., A mechanika lelki fejlődéstörténete, 33. 
1018 Vö. MACH, Kultur und Mechanik, 20, illetve 61. 
1019 FERENCZI, A mechanika lelki fejlődéstörténete, 33. 
1020 MACH, Kultur und Mechanik, 17f. 
1021 FERENCZI, A mechanika lelki fejlődéstörténete, 34. 
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fejlődési – időket futunk be…”.1022 Ugyanakkor Ferenczi azt az eljárásmódot is hiányolja 

Machnál, amely a valódi hozamot jelentené a pszichoanalitikus trópusok (pl. gyermekkor, 

álom, stb.) alkalmazásakor. Szerinte ezeket az alakzatokat mindössze közvetítőkként 

kellene alkalmazni annak érdekében, hogy alapvető struktúrákhoz jussunk el, amelyek 

révén már vizsgálhatóvá válik az emberiség és a technológia fejlődésének 

keresztmetszete, 1023  vagyis ahonnan látható anthropogenezis és technogenezis 

csomópontja. Ferenczi szerint ennek tulajdonítható, hogy minden igyekezete ellenére is, 

melyek arra irányulnak, hogy az ősembert a gyereknek megfeleltesse, Mach kudarcot vall 

egy ehhez illő időbeli keret kialakításakor. Nem úgy a pszichoanalízis, amely ismétléses 

technikájával felszakítja a történelem lineáris folyását. 1024  Machnál az időbeliség 

olyannyira egyenes, mint a tűzgyújtószerszámai: „Ha a kulturánk hirtelenül elveszne, 

akkor a gépeket ismét a régi sorrendben, az ősember kezdetleges ügyeskedéséből 

kiindulva, kellene megcsinálni.” 1025  Ferenczi teoretikus mandinere itt válik 

nyilvánvalóvá: először is feltételezi, hogy az introjekciós- és projekciós-gépek mind 

egyéni, mind pedig kollektív szinteken megjelennek a fejlődésben. Az előbbiek 

gyermekkorban orientálók a külső világban, illetve a civilizáció kezdetén kezdetleges 

eszközök. Az utóbbiak már egy fejlett, önfenntartó individuum világbavetítése, illetve 

(celluláris) automaták működése. Másodszor pedig az inherensen technológiait a pszichés 

apparátusban a kielégülésre irányuló késztetésként hagyja feltárulni, így az a technológiai 

innovációk motorjaként szolgál, vagyis tulajdonképpen a technológia idézi elő a 

technológiát. Eközben a gépinherens, masinisztikus temporális folyamatok a kondíciókat 

biztosítanák a pszichés apparátus folyamatainak időbeli feltárultságához. Ez így egy 

kettős kötést eredményez Ferenczinél a mechanika története és a tudattalan 

mechanizmusai között. 

Ferenczi azonban egy másik szférát is kihasznál annak érdekében, hogy a 

pszichoanalízis masinisztikus természetéhez hozzáférést találjon, ez pedig az okkult. 

Tudvalevő, hogy Freud finoman szólva is szkeptikus volt a spiritiszta mozgalmakkal 

                                                             
1022 MACH, Kultur und Mechanik, 61. 
1023 FERENCZI, A mechanika lelki fejlődéstörténete, 35. 
1024 L. Freud elismerését Ferenczi felé, hogy bioanalitkaillag alapozta meg az ismétlés feltételeit: Sigmund 

Freud – Ferenczi Sándor: Levelezés, 559F. 
1025 FERENCZI, A mechanika lelki fejlődéstörténete, 35. 
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szemben.1026 Ez azonban nem jelenti azt, hogy a pszichoanalitikus aktus modellezéseit 

(pl. projekció, introjekció, átvitel) és technikáit (pl. hipnózis, telepátia),1027 melyeknek 

mindazonáltal feltárhatók spiritiszta gyökereik, diszkreditálta volna eredetük miatt, mivel 

elsősorban az okkultizmus motivációit kritizálta. Egyszerűen elégedetlen volt azzal a 

diszpozícióval, amely nem a tudományos gyakorlatok elégtelensége és az axiómák 

rigorozitása folyamán kereste az alternatívát, hanem egy felsőbb, univerzális hatalomban 

való vak hite vezette.1028 Mert a pszichoanalízis nem egyszerűen apparátusokkal, hanem 

apparátusokon is dolgozik, sajátokat létrehozva, mint egy celluláris automata Neumann-

nál. Ennek jobb megértéséhez Eugene Thacker Dark Media koncepcióját hívom 

segítségül. Míg Thacker a példáit leginkább a populáris kultúrából, azon belül is az ún. j-

horror műfajából veszi, hogy igazolja állítását, miszerint a horror zsánere általában a 

technológiai médiumok felhasználásának idioszinkretikus módjával válik 

meghatározhatóvá, a pszichoanalitikus protézis okkult horizontjának felvázolásához a 

komolyabb tudományos célja mindenképpen kapóra jön. Ez annak bemutatása, hogyan 

képesek a médiumok szimulálni az interakciót olyan fenoménekkel, amelyek a 

szenzorikus küszöb alatt maradnak.1029 Thacker háromféle mediációs praxist különít el, 

melyekre gyűjtőfogalomként alkalmazza a dark media kifejezést; mindegyik valamifajta 

időbeli torzuálással jár együtt. Míg a dead media „egy divatjamúlt vagy elavult 

artefaktum és egy még mindig aktív technikai elv”,1030 ami megfeleltethető a kazetta és a 

hangrögzítés közötti viszonynak, vagy Thacker példájával élve, a laterna magica és a 

vizuális szenzáció összefüggésének, a haunted media mint második kategóriája a dark 

médiumoknak olyan eseteket ölel fel, ahol egy még aktív dolog nem normatív módon 

kerül kihaszálására. A harmadik mód, ami minket érdekelhet most, a weird media az első 

kettőtől abban különbözik, hogy konszenzus helyett disszenzuson alapul. Vagyis nem 

békíti ki a különböző ontológiai rendeket (pl. természetes és természetfeletti), hanem egy 

áthidalhatatlan törésre mutat a mediációkor, ami egyben enaktálja is a kettő között 

                                                             
1026 A rövid összefoglalásért l. Roger LUCKHURST, The Invention of Telepathy, Oxford UP, Oxford, 2002, 

270–3. Egy egyedülálló magyar monográfiához – mely mindazonáltal elegánsan mellőz mindenfajta 

mediális kultúratudományi belátást – pedig l. GYIMESI, Pszichoanalízis és spiritizmus. 
1027  Ferenczi különösen szeret analógiát vonni hipnózis és szuggesztió között, ahogyan az utóbbi az 

analízisben történik: „[b]efolyásolni valakit úgy, hogy átviteli fenomént aktivizálunk benne” Sigmund 

Freud – Ferenczi Sándor: Levelezés, 271Fer. 
1028 Sigmund FREUD, Psychoanalyse und Telepathie = UŐ., Gesammelte Werke, Bd. 17, Imago, London, 

1955, 28–30. 
1029 See Eugene THACKER, Dark Media = Excommunications, 93. 
1030 Uo., 129. 
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meglévő eredeti inkompatibilitást. Míg Thacker kijelenti, hogy a haunted media 

alapvetően eltér a közvetítés modern kibernetikai koncepciójától, amely mindig egy 

konszenzuális valósággal dolgozik, 1031  addig a weird media mégiscsak megfelel 

annyiban a kortárs elméletnek, hogy a weirdness sikeres műveletei a “glitchek” és 

lerobbanások kivitelezésében történnek meg1032 – mint rövidesen látjuk, Ferenczi gépei 

nagyon hasonló elv alapján működnek.  

Amellett, hogy Thacker a téridő torzulásaihoz köti e közvetítési formákat, az egyik 

legfontosabb következtetése, hogy a dark mediaként pozicionált eszközök nem feladó és 

címzett között mediálnak, ezért nem lehetséges megközelíteni őket a kódolás és a 

desifrírozás oldaláról; leginkább protokollokat enaktálnak. Vagyis azért valósíthatnak 

meg minden ésszerűség ellenére közvetítést, mert nem médium és tárgy viszonyaiban 

működnek (tehát hogyan válik mondjuk egy megszállt kazetta operatívvá, ijesztegetve a 

nézőt, mint az A kör c. filmben), hanem egy olyan tartományban, amelyet eleve a dolgok 

uralnak. 1033  A természetfeletti ebből a szempontból eminens példa, mivel olyan 

entitásokat és processzusokat implementál, amelyek csak technológiai médiumok révén 

válnak hozzáférhetővé, ezzel viszont a médium XIX. századi misztikus jelentését is 

rehabilitálva. A pszichoanalízisben e spektrális közvetítés úgy párosítódik az átvitel 

dinamizmusával, hogy valamifajta manipulációt mindig igényel. A manipuláció 

fontossága itt nemcsak úgy értendő, hogy elkerülhetetlenül illúziók képződnek, hanem 

úgy is, mint a kontroll gyakorlása egy olyan hatásmező felett, amely a zajra épül az 

információ ellenében (szellemfotográfia, rébusz, parapraxis, stb.). A weird jelenségek 

mint kísérteties megjelenések, illetve hangok arról a bizonyos másik oldalról, mindazon 

materiális szimptómákkal kerülnek azonosításra Ferenczi oldaláról az analízisben, 

amelyek leválaszthatatlanok a kijelentés értelméről. Így éppen e zaj előzetessége miatt 

(vö. rébusz) nemcsak értelemkinyerésre sarkallnak (vö. norekdális), de 

nélkülözhetetlennek mutatják mindazon kondíciókat, melyek artikulációjukat 

egyáltalában biztosítják. Nem lehetséges az egyiket a másik nélkül rögzíteni, ez vezet a 

weirdness mediációjához: a valamin (értelmen vagy e világon) túli tapasztalat 

                                                             
1031 Uo., 131. 
1032 L. ehhez Matthew BELLINGER, The Rhetoric of Error in Digital Media, Computational Culture, 5, 

elérhető az interneten: http://computationalculture.net/article/the-rhetoric-of-error-in-digital-media-2. 
1033 THACKER, Dark Media, 134f. 

http://computationalculture.net/article/the-rhetoric-of-error-in-digital-media-2
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rögzítésének a hogyanja számít:1034 „az őrültek hallucinációi nem képzelgések, legalábbis 

nem teljes egészükben, hanem a környezetből és más emberek pszichéjéből származó 

valódi észlelések, amelyek számukra éppen pszichológiai túlérzékenységük révén 

hozzáférhetők.”1035 

Ha Ferenczi introjekciós- és projekciós-gépeit ezen az alapon közelítjük meg, akkor 

előbbiek az énlibidó és a tárgylibidó szeparációjakor jelentkeznek, 1036  vagyis akkor, 

amikor a belső ökológiában először következik be bomlás. Ezzel szemben a projekciós-

gépek a neurotikus állapotban jelennek meg, amikor a páciens azzal az okkult 

obszesszióval szembesül, hogy gondolatai és vágyai mindenhatók, 1037  ezeket pedig 

kivetíti a világba. A pszichotikusok és neurotikusok a gépeikkel telepatákként működnek, 

akik mindenfajta plusz szerv nélkül tudnak mediációt végrehajtani, miközben 

nyilvánvalóan bírnak olyan imaginárius eszközökkel is, melyek testük 

meghosszabbításaiként értelmezhetők. 1038  Ferenczi felfokozott érdeklődése a 

viszontáttétel iránt1039 a projekciót azért is avathatta weird mediációvá számára, mert az 

nem szimplán tárgyakat keres arra, hogy velük a szubjektum interakcióba 

bocsátkozzon,1040 hanem az aktív analízis technikája révén pszichés kapcsolatot teremt 

analitikus és analizált között. Ez a már szinte telepatikus erő, mellyel a projekciós-gép 

felruházódik nála, mikor „egy kívánság bűvészileg realizálódik és ha még oly primitíven 

is, előállíttatik a testben rendelkezésre álló matérián olyanformán, […] ahogy az 

okkultisták szerint a médium egyszerű kívánságára bizonyos tárgyak »apportja«, vagy 

»materiálizáció«-ja bekövetkezhet.” 1041  Nem véletlen, hogy Ferenczi itt kerüli a 

reprezentáció kifejezést, mivel a materialitás inkább úgy válik szerinte hozzáférhetővé, 

mint valami deformált és furcsa dolog az interakcióban, például testtorzulás, a páciens 

pszichés rövidzárlata, szomatikus acting outja (tikkelés, dadogás). Ezért a projektált 

                                                             
1034  Már a levelezésük egész korai szakaszában Ferenczi lelkesen újságolta Freudnak a telepátiával 

kapcsolatos egyik kísérletét, mire Freud válaszában igyekezett csitítani, hogy ha a médium reprodukálni 

tudná is barátja gondolatait, nem értené meg azok vizuális manifesztációját a saját agyában. Sigmund Freud 

– Ferenczi Sándor: Levelezés, 75F.  
1035 FERENCZI Sándor, Klinikai napló, Akadémiai, Budapest, 1996, 81. 
1036 Vö. FREUD, Zur Einführung des Narzißmus, 139. 
1037 L. FERENCZI, A valóság-érzék feilődésfokai, 63–76.  
1038 Vö. Stefan ANDRIOPOULOS, Okkulte und Technische Television = 1929: Beiträge zur Archäologie der 

Medien, szerk. UŐ. – Bernhard J. DOTZLER, Suhrkamp, Frankfurt/M, 2002, 41. 
1039  Ferenczi munkájának köszönhetően, és Ernest Jones minden igyekezete ellenére, hogy ezt 

megakadályozza, az International Psychoanalytical Associationben az okkult átvitel analitikus és páciens 

között ebben az időben népszerű téma volt. Vö. LUCKHURST, The Invention of Telepathy, 275.  
1040 FERENCZI, Introjektion und Übertragung, 11. 
1041 UŐ., A hisztéria és a pathoneurózisok, Dick Manó, Budapest, 1919, 23. 
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szervben a tudattalan úgy manifesztálódik, ahogyan a természetfeletti hagyományosan 

kommunikálhatóvá tétetett: mindig részlegesen realizálódik egy spektrális-immateriális 

deformációként, 1042  miközben valami máshogy nem hozzáférhető közvetítődik. Ez a 

processzus, és mely egyéb irányzat lehetne erre jobb bizonyíték, mint a pszichoanalízis, 

már nem a tökéletesség ideáján alapul, és a magas minőségű közvetítésen (vö. 

compression culture), hanem elfogadja a kompresszált megjelenést annak érdekében, 

hogy a valamin túliba pillanthasson.  

Ferenczi azonban Freuddal ellentétben nem tett éles elválasztást ezek alapján 

neurotikus és pszichotikus között, bár az introjekciót a neurózishoz, a projekciót pedig a 

paranoiához társította,1043 lehetőséget biztosított így arra is, hogy például Schreber esete 

paranoiás introjekcióként analizálódhasson. Arra támaszkodott Ferenczi e 

megfigyelésben, hogy a német bíró szüntelenül önmagát adresszálta, és minden 

kijelentésében kényszeresen önmagára hivatkozott. A Mach-recenzióban alkalmazott 

gépek a pszichés apparátusok diszfunkcionális működésénél azért is lehetnek fontosak, 

mert nagyjából 1915 táján megjelent még két imaginárius médium a 

pszichoanalízisben,1044 melyek az introjekció és a projekció folyamataira építenek. Ezek 

Victor Tausk befolyásológépe (Beeinflussungsapparat) 1045  és Hippolyte Baraduc 

aurafotográfiája. 

Egyrészt Ferenczi introjekciós-gépe mutat hasonlóságokat Tauskéval. Tausk olyan 

apparátust azonosított egyik páciensénél, mely a skizofréniában mediál, kísértve ezzel a 

szubjektumot, mivel „kialakít és eltávolít gondolatokat és érzelmeket hullámok vagy 

sugarak vagy misztikus erők segítségével, aminek magyarázatára a páciens fizikai 

ismeretei elégtelennek bizonyulnak”. 1046  Az alkotórészek és az alaprajz homályban 

maradnak, a befolyásológép egyetlen megragadható jellemzője, hogy működése során 

                                                             
1042 PETERS, Speaking into the Air, 142. 
1043 FERENCZI, Introjektion und Übertragung, 10. L. még Sigmund Freud – Ferenczi Sándor: Levelezés, 

218Fer. 
1044 Bár a terminus Zielinski leleménye, én a Jussi Parikka által használt módon értem itt, aki Deleuze & 

Guattari masinisztikus elméletét olyan médiumokra alkalmazta, melyek a diszkurzív praxisban 

realizálódnak (vö. Jussi PARIKKA, What is Media Archaeology?, Polity, London, 2012, 44.). Itt most 

részletesen nem fejtem ki, l. hozzá azonban: S. R., Médiumok magánélete, elérhető az interneten: 

http://tiszatajonline.hu/?p=76393. 
1045 Míg Tausk az Apparat szót használja a Maschine helyett (e kettő különbségére már az előző részben 

kitértem Freud kapcsán), valószínűleg az ötlet a gépével kapcsolatban Ferenczitől származott. Ezt 

megerősíti, hogy Freud köntörfalazás nélkül megírta Ferenczinek, azért vonakodott Tausk analitikusa lenni, 

mert az hajlamos mások ötleteit ellopni. Sigmund Freud – Ferenczi Sándor: Levelezés, 499Fer. 
1046 Victor TAUSK, On the Origin of the “Influencing Machine” in Schizophrenia, Journal of Psychotherapy 

Practice and Research, 1992/2, 186. 

http://tiszatajonline.hu/?p=76393
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gondolatot sugároz (projekció) és gondolatot illeszt be (introjekció). 1047  Részben 

realizálódik mindenesetre, de csak annyiban, hogy kielégítse a kauzalitás utáni vágyát 

annak, aki paranoiában szenved: 1048  az apparátust meg lehet nevezni a hangok 

eredeteként. És miközben a térbeli torzítás és egyáltalán a térbeli működés közös benne 

és Ferenczi gépeiben, a befolyásológép éppen a tárgyakkal való interakció elutasítását 

okozza, 1049  és interszubjektív kapcsolatok kialakítását sürgeti. 1050  Ezért Tausk gépe 

közelebb áll ahhoz, hogy egy telepatikus eszköz legyen, mint hogy időstruktúrák 

manipulációjában vegyen részt, a szerző minden arra vonatkozó állítása ellenére is, hogy 

az apparátus a psziché regresszív folyamataihoz kötődik.1051 A befolyásológép inkább 

funkcionál úgy, mint egy kellemetlen erősítő: a szubjektum gondolatait mindenki által 

hallhatóvá teszi, míg hozzá meg eljuttat minden (feltételezett) offenzív kijelentést. Egy 

bizonyos átvitel megkérdőjelezhetetlenül működik itt, de az nem az apparátus 

közvetítőfunkciójának köszönhető, mint inkább a szubjektum azon tettének, hogy magát 

a gépet úgy azonosítja, mint aminek működéséért “dobozok, kurblik, kallantyúk, kerekek, 

gombok, vezetékek, akkumulátorok és ilyenek”1052 felelnek. Az ilyen típusú apparátus 

ezért annyiban kétségtelenül weird, hogy alkatrészei, melyek magukban mintha 

mindenfajta kooperációnak ellenszegülnének, de legalábbis eredetileg nem egymással 

együttműködésre lettek tervezve, képesek a mediációra. Míg Ferenczi gépei mindig 

materiális zajként, bomlásként, szomatikus diszfunkcióként manifesztálódnak, addig 

Tausk apparátusában a lerobbanás azon alkatrészekben inherens csak, amelyek 

mindenfajta ésszerű előfeltételezés ellenére képesek együttműködésükkel működtetni 

azt. A weirdness tehát abból fakad Tausknál, hogy éppen az inkompatibilis részek miatt 

lehet a közvetítés adekvát; szüntelenül negatív effektusokkal bombázva a paranoiást. 

Mint Ferenczi introjekciós-gépe, képes valami nyilvánvalót, de nem jelenlévőt 

közvetíteni a felhasználó felé,1053 de míg Ferenczi számára a weird media szervek és 

eszközök egymásba fűzéséből áll össze ember és környezet interakcióiban, aminek a 

                                                             
1047 See Jeffrey SCONCE, On the Origins of the Origins of the Influencing Machine = Media Archaeology: 

Approaches, Applications, and Implications, Erkki HUHTAMO – Jussi PARIKKA, University of California 

Press, Berkeley (CA), 2011, 71. 
1048 TAUSK, On the Origin of the “Influencing Machine”, 187, illetve 190. 
1049 Uo., 201. 
1050 Vö. SCONCE, On the Origins of the Origins of the Influencing Machine, 82. 
1051 TAUSK, On the Origin of the “Influencing Machine”, 195, illetve 199. 
1052 Uo., 186. 
1053 Vö. THACKER, Dark Media, 133. 



396 
 
 

 

természetfeletti fenomének hozzáférhetősége adott modellt, Tausknál a közvetítés azért 

weird, mert az alkatrészek analógiát mutatnak azon pszichikus faktorokkal, melyek 

„megragadják azt a teljesen új szenzorikus birodalmat, amely az új médiumokkal jött 

létre.”1054  

Másrészt pedig Ferenczi projekciós-gépei kapcsolatba hozhatók Charcot 

kortársának, Baraducnak a szellemfotográfiai projektjével, amelyet arra használt fel, hogy 

lássa páciensei auráját, azazhogy azt a folyamatot, ahogyan a lélek tényleges fomáját 

elnyeri.1055 Azok a mozzanatok érdekelték, amelyeket szabad szemmel nem lehetett látni 

a rohamok során. Kísérletei mindenesetre szintén temporális operációknak kínáltak 

modellt, még ha hozzáállása túlzottan agresszívnek is bizonyult, melyen Ferenczi sokat 

finomított aktív analízisében,1056 egy évtizeddel az előtt, hogy Freud megtette volna saját 

hozzájárulását e terapeutikus praxishoz. Ferenczi alapján a projekciós-gépek 

műveleteinek kiváltásával összefüggésbe hozható előkészületek az analízisben 

elsősorban a konfliktusok indukálását érintik, de Baraduc számára a terep előkészítése, 

az inszcenírozás mindig egy előttes művelet volt annak érdekében, hogy a 

konfliktusprodukció által remélt effektusok egyáltalán érvényesülni tudjanak. Az ő 

esetében a hisztériás szimptómákból összeálló én a fotografikus lemezen jelent meg, míg 

Ferenczinél maga az én realizálta a projekciós-gépet. Ezek a rögzített konfliktusok az 

analízis potenciális végét hordozzák magukban, így a fényképezés folyamata mindig 

valami deferált vagy exponációs időnek feleltethető meg, egybevágva a szimptóma 

megjelenésének saját processzusával, miközben a fénykép elkészítésének klikkje kiváltó 

tényezője annak, ami rögzítődik általa. Ez kevésbé Roland Barthes « punctum » fogalma 

felől érthető, amely bizonyára rokonítható egyébként Lacan tükhéjével, holott, mint az 

előző fejezetben érveltem, nem tartom helyesnek a tükhé kitörésként vagy betörésként1057 

való magyarázatát. De éppen e félreértés korrekciójára építve, Baraducnál az a látencia 

                                                             
1054 PARIKKA, What is Media Archaeology?, 50. 
1055 Georges DIDI-HUBERMAN, Invention of Hysteria: Charcot and the Photographic Iconography of the 

Salpêtrière, MIT Press, Cambridge (MA), 2003, 92.  
1056 Ferenczi a konfliktusok kiváltásának metodológiáját, mely ugyanakkor ütemezi is az analízist (pl. 

sietteti vagy lassítja az adott alkalmat) saját szexualitás elméletéből származtatja. L. Sigmund Freud – 

Ferenczi Sándor: Levelezés, 51Fer. De Freuddal ellentetében elvetette azt a tézis, hogy az acting out 

bármikor is az autentikus emlékezés helyébe léphetne, így még az aktív analízisben is a diszkurzív 

formációját részesítette mindig előnyben az emlékezésnek. Sigmund Freud – Ferenczi Sándor: Levelezés, 

1009Fer. 
1057 Ellentétben azzal, ahogy Margaret Iversen gondolja: Margaret IVERSEN, What is a Photograph, Art 

History, 1994/3, 450–63. (Köszönet a találatért Lénárt Tamásnak.) Főleg, hogy a kitörésnek megvan a neve 

Lacannál: passage à l’acte. 
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játszik közre, amikor a fotografikus kép az exponálás után, de még a rögzítés előtt 

negatívként leledzik. Ilyenkor az ezüstsó reakciója a fényre már megtörtént, de nem teljes, 

mert még változik a kémiai szerkezet a fixálás előtt. Ez a digitálisban az a mozzanat, 

ahogyan a chipből a memóriába íródik a kép. Hogy újabb fényképet lehessen készíteni, 

ahhoz el kell vonni az elektronokat azok megfelelő rendeződési sorrendjében, aminek 

analízise újabb időablakot eredményez, hiszen a töltést voltokba kell konvertálni és 

erősíteni (amplify). 1058  Az apparátus tehát ugyanazt a temporealizációt hajtja végre, 

amelyet Baraduc megrendez a szunnyadó tünetek előhívásában, akár analóg, akár 

digitális fotográfiáról van szó, ismét egy masinisztikus inmixinget eredményezve Valós 

és Szimbolikus ütemezhetősége, illetve az ütemezéshez szükséges idő között, egyszerre 

integrálva a gép Eigenzeitját és a szimptómáét a valóságba. Az előzetes inszcenírozás és 

a rögzített konfliktuslefolyás koordinációja a siettetés és a hezitáció kettőségével valósult 

meg Baraducnál (mint Ferenczi aktív analízisében), melyek azzal az utólagosságból 

történő regresszióval vágtak egybe implementációként, amely a tudattalan 

Nachträglichkeitjára gyakorolt hatás (azt előhívta, kiváltotta) az éter vagy az amil-nitrát 

által a szimptómák szabályozásánál, mint amilyen a remegés, tikkelés, stb. De Baraduc 

ugyanezen anyagokat használta a nitrocellulózzal és a higannyal együtt ahhoz is, hogy a 

fotókat előhívja. Ebből a szempontból az ismétlés mint materiális manifesztáció összeköti 

a tünetet és annak rögzítését, az acting outot és a fotóelőhívást: az ismétlés mint az elfojtás 

szimptómája technológiailag aktívvá válik, így Baraduc kísérleti keretében 

reprodukálható. E médiumarcheológiai arkhé a kommunikálhatatlant (dark media) már 

mindig implementálja. Ferenczi gépei, melyek a szubjektumot orientálják a téridő 

manipulációjával, valahányszor materializálódnak, ennek a spiritiszta premisszának az 

alapján működnek, hogy hasznukat lehessen venni az analízisben. 

  

 

b) Egy pszichoanalitikus médiumökológia lehetősége a masinisztikus időből 

 

Egyáltalán nem tűnik megerőltető feladatnak megokolni azt, hogy Darwin elődje, 

Lamarck miért jelenthetett közös pontot Freud és Ferenczi történelemszemléletében.1059 

                                                             
1058 CUBITT, The Practice of Light, 102. 
1059 Lamarck könyveinek megrendelése után Ferenczi mindenfajta nagy dolog kiolvasását várta (Sigmund 

Freud – Ferenczi Sándor: Levelezés, 634Fer), Freud pedig megtervezte a munkamenetet: „mindketten 
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Ferenczi kijelentése, miszerint ontogenetikus (bioanalatikai) elmélete Lamarcknak 

köszönhetően kapott egy filogenetikus húgot, indikatív ebből a szempontból. 1915-től 

kezdve ugyanis Freud és Ferenczi mindketten arra koncentráltak, hogy a 

pszichoanalitikus eljárást tudományosként rögzítsék, ehhez pedig Lamarck 

fejlődéselmélete négy okból is kapóra jött. Először is az örökléstana, mely kiterjedt a 

környezeti hatásokra is, és arra, hogy egy szerv használata (vagy éppen nem 

használata) 1060  hogyan hat a fejlődésre, ugyanúgy az individuális és kollektív 

fejlődésfokok átjárhatóságát hirdette, ahogyan azt Freudék feltételezték. Másodszor, a 

neoténia, vagyis azon formák és fejlődési szakaszok megőrzése felnőttkorban, amelyek 

egybevágnak az ősök infantilis korszakával,1061 szép megfelelést mutat azzal, hogy a 

pszichoanalízis a regressziót mindig visszaköveti a gyermeki fázisig. A Machnál már 

tárgyalt analógiának gyerek és ősember között pontosan az inverze terjeszthető így ki a 

fajra: ahogyan a kifejlett, felnőtt háziállatok a vadállatok kölykeire hasonlítanak, úgy 

hasonlít az ősember a modern gyermekre, illetve az egyed szintjén a neurotikus felnőtt az 

egészséges gyermekre. 1062  Harmadszor, és Darwin evolúciós elméletével ellentétben, 

amely leginkább (de nem kizárólag) a természetes kiválasztódás alapján gondolta el az 

adaptációt1063 – és egy olyan “struggle for life”-fal azonosította, mely csak Spencer révén 

vált “the survival of the fittest”-é – a lamarcki út nagyobb mozgásteret biztosított a 

kollektív (törzsi) és individuális emlékezet átjárásairól történő spekulációnak a 

progresszió során. A Totem és tabu szerzője nem hiába utasította vissza Darwin fejlődési 

láncolatát, arra hivatkozva, hogy az élettelen kauzalitáson alapszik,1064 hiszen a memória, 

legyen mentális vagy biológiai, sosem egyszerűen átadódik egyik generációtól a 

                                                             
elolvasunk, ha lehetséges, mindent, ami fontos […] Támogatjuk egymást az elejétől, rámutatva, hogy mi 

hol található [Lamarck könyveiben].” Sigmund Freud – Ferenczi Sándor: Levelezés, 638F.  
1060 Vö. Stephen Jay GOULD, Senseless Signs of History = UŐ., The Panda’s Thumb: More Reflections in 

Natural History, W. W. Norton & Company, New York [NY], 1980, 29. 
1061 UŐ., Our Allotted Lifetimes = Uo., 301. 
1062 FREUD, A halálösztön és az életösztönök, 47. 
1063 GOULD., The Panda’s Thumb = The Panda’s Thumb, 21–23. A(z evolúció és a genetika) modern 

színtézis(ének) ellenében Gould azt a pluralizmust mutatja fel, mely kihasználja, hogy Darwin bár 

kétségtelenül a legfőbb, de nem az egyetlen útjaként nevezte meg az evolúciónak a természetes 

kiválasztódás általi adaptálódást; Gouldnál így merülhetnek fel a közvetlen környezeti hatások öröklődése, 

és a szokások vagy szervhasználati (vagy mellőzési) leszármazási effektusok is lamarckiánus felhangok 

nélkül.  
1064 Harry GERSHENOWITZ, The Influence of Lamarckism on the Development of Freud’s Psychoanalytic 

Theory, Indian Journal of the History of Science, 1978/2, 106.  
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másiknak,1065 hanem lamarcki szempontból ez minden egyéb művelet a priorija. És végül, 

mivel ez Mach vakfoltját Ferenczi felől még inkább megvilágíthatja, a regresszió, az 

inverzió, az ismétlés és a szubverzió Lamarck rendszerének konstitutív és inherens 

műveletei voltak. Lamarck volt az első, aki a fajok fixált helyzetét hátrahagyva közelített 

az organikus időbeliségéhez, a progresszív modifikáció mechanizmusát javasolva.1066 

Mindezen lamarcki teorémák,1067 bár maga Lamarck nem volt hajlandó elszakadni a 

teleológiától, és megőrizte a fajok hierarchiáját abban a tekintetben, hogy az embert vette 

a tökéletesség modelljéül, 1068  első ízben bontották meg a biológiában a lineáris 

időbeliséget.  

Lamarck használati öröklése, és az elsajátított tulajdonságok öröklése mindazonáltal 

egy olyan ökológiát kívántak meg, amely szükségszerűségen és szükségen alapult, ennek 

pszichológiai párja ugyanakkor az a genetikai prediszpozíció, mely az adaptációban 

jelenik meg –1069 ez utóbbit viszont a pszichoanalízis pont elutasítja. Mégis, Lamarck 

hibrid praxisa biztosított lehetőséget a pszichoanalízisnek arra, hogy az organikus 

folyamatokat a mechanika elveinek megfelelően közelíthesse meg, anélkül, hogy 

valamifajta neovitalista filozófia inverzeként lépne fel velük. Míg Darwin elmélete a 

természetes szelekcióról leginkább azon mesterséges kiválasztódásnak a modellvétele 

ellen irányult, amely az állattenyésztőkre jellemző, kinyilvánítva, hogy a generációk 

öröklik a faj túlélő egyedeinek tulajdonságait, 1070  Lamarck materializmusa 

evolúcióelméletében jobban illett egy alapvetően masinisztikus tendenciához, annak 

köszönhetően, hogy kétirányú összefüggést engedett geno- és fenotípus között.1071 Ezért, 

bár Darwin modelljét kétségtelenül sokkal inkább igazolták a Philosophie Zoologique és 

a The Origin of the Species közötti ötven évben lefolytatott kutatások,1072 a lamarcki 

                                                             
1065 Ennek problémájáról az ezredforduló mediális viszonyai között a már idézett Stiegler nagyon fontos 

munkát fejt ki, azt kérdezve, hogy mi történik a “control society”-vel, miután elvesztette a kontrollt. A 

gondozás heideggeri koncepcióját ezért olyan multimediális keretek között véli megvalósíthatónak, ahol a 

generációk emlékezete már mindig magában foglal a technika által egy harmadlagos retenciót is. L. Bernard 

STIEGLER, Taking Care of Youth and the Generations, Stanford UP, Stanford (CA), 2010, 7. 
1066 Friedel WEINERT, Copernicus, Darwin, & Freud: Revolutions in the History and Philosophy of Science, 

Wiley – Blackwell, Oxford, 2009, 104.  
1067 Egy másfajta taxonómiához l. GERSHENOWITZ, The Influence of Lamarckism, 107.  
1068 WEINERT, Copernicus, Darwin, & Freud, p. 105. 
1069 GERSHENOWITZ, The Influence of Lamarckism, 106, illetve 108. 
1070 David CHRISTIAN, Maps of Time: Introduction to Big History, University of California Press, Los 

Angeles (CA), 2011, 88.  
1071 George DYSON, Darwin among the Machines: The Evolution of Global Intelligence, Basic Books, New 

York (NY), 1997, 31.  
1072 Vö. WEINERT, Copernicus, Darwin, & Freud, 105–12. 
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fejlődéslánc a pszichoanalízis számára megfelelőbbnek bizonyult abban a periódusban, 

amikor Freud szinte kizárólag az időbeli viszonyok metapszichológiájával (pl. ősjelenet 

időbeli kapcsolata az analízishez, az analízis vége, stb.) volt elfoglalva. Ferenczi pedig 

olyan szépen alkalmazta a lamarckiánus elméletet a sajátjában, hogy még Lacan – aki 

meg aztán tényleg semmi jelét nem mutatta effajta bioanalitikai érdeklődésnek – sem 

tudta megkerülni őt az első részben már tárgyalt aphanisis koncepciója kapcsán.1073  

Ez pedig Ferenczi legspekulatívabb, 1074  és éppen ezért talán legizgalmasabb 

munkájában, a Thalassában jelenik meg, ahol az ismétlést és a regressziót az ontogenezis 

filogenezishez kötésén keresztül tárgyalja, olyan eredetet feltételezve, amely torzítja a 

kronológiát, és megbontja a lineáris progressziót; a fertilizáció és inorganicitás 

szimultaneitását.1075 Ezt a gondolatot az amphimixis elméletével támasztotta alá, mely a 

libidinális energiák akkumulációját érintette (É 232), ami mindazonáltal nem nélkülöz 

egy csavart: az akkumuláció evolúciós alapon történik meg, egészen konkrétan a 

mocsárban, a kétéltűek természetes élőhelyén, ezzel az amphimixst amphioxussá avatva. 

A szóvicccet félretéve, Ferenczi példaértékűnek gondolta a kétéltűek koituszát, amely 

regresszív és progresszív jegyekkel egyszerre rendelkező egységesítő aktus; szimultán 

mutat a faj eredetére (víz), illetve annak az eltérő környezeti feltételekhez való 

alkalmazkodására (mocsár).1076 Ezt az egyszerre két irányba tartó aktust kötötte össze 

Ferenczi Freud enigmatikus „zeitlich-Entwicklungsgeschichte”-jével, ami arra épített, 

hogy a páciens múltja a jövőjéhez képest hozzáférhető (SI 267) filogenetikus szinten. 

Lacan, bár megjegyzi, hogy e teória mocsárszaga őt egyáltalán nem zavarja, mégsem 

követi Ferenczit, hanem Wiener gondolatkísérletéhez fordul annak érdekében, hogy 

illusztrálja Freud szemléletét. Ez két lényt érint, akik inverz temporális síkokon élnek. Ha 

az egyik küld egy üzenetet a másiknak, akkor, ameddig az leíródik, a másik eltűnésében 

látja csak, még mielőtt teljesen manifesztálódna (SI 269). Lacan szerint a 

pszichoanalízisben a rébuszoknak ugyanilyen a dinamikája: egészen addig folytatjuk 

                                                             
1073 Nem mellesleg Ferenczi volt az egyetlen olyan analitikus – Bálint Mihályon kívül, de ő saját bevallása 

szerint is abból csinált karriert, hogy Ferenczi elfelejtett életművét átültette a gyakorlatba –, aki felé Lacan 

csak elismerést és nem sértések sorozatát irányozta. 
1074 Ferenczi állítása szerint a könyv, illetve szexualitás elmélete en bloc a hadseregben töltött éveinek 

terméke, amikor az I. világháború alatt szanitécként szolgált. Abban az időben teljesen átadta magát a 

spekulációnak: vö. Sigmund Freud – Ferenczi Sándor: Levelezés, 1196Fer. Spekulatív biológusként 

viselkedett, „aki folytonosan elrugaszkodik a valóságtól – csak arra a néhány tényre építené fel a világ 

vázát, amelyet ténylegesen ismer” (Sigmund Freud – Ferenczi Sándor: Levelezés, 535Fer). 
1075 FERENCZI, Katasztrófák, 87. 
1076 Uo., 88. 
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azok meg nem értését (SI 269) (vö. kriptoszimbólumok), amíg nem desifríroztuk őket. Ez 

pedig Freud lamarckizmusát tényleg telibe találja. Amikor az elfojtás egyben 

utófojtásként (Nachdrägung) is értelmeződik, akkor Freud Lamarck azon tézisét is ki 

tudja aknázni, amely a progresszió és a regresszió együttes megvalósulására vonatkozik: 

„a magasabbra fejlődést az egyik ponton nagyon gyakran egy másiknak [ti. szervnek – S. 

R.] a visszafejlődésével kell megfizetni és kiegyenlíteni.”1077 

Freud elgondolását alátámasztandó Ferenczi egy moratóriumot javasol, amely 

egyben átmenetként értelmezhető az individuumról a kollektívre, egymáshoz rendelve az 

organizmus passzivitását és a fertilizációt (vagyis a stimulus változáskiváltását).1078 Ez a 

cezúrán keresztül megfeleltethető annak a látenciának, amelyre Freudnak szüksége volt a 

Mózesben,1079  illetve már Baraducnál jelentkezett, mint láttuk. E moratórium valami 

olyanhoz való hozzáférést enged meg, amit csak a weird media tud: két temporálisan 

eltérő esemény egymásbaesését, mint a Patkányembernél. A szinkronicitásban létező 

differencia csak visszatérések és -fordítások révén válik befoghatóvá,1080 Lamarck pedig 

a tudományos alapot nyújtotta ehhez makrotemporális szinten a pszichoanalízisnek. Mert 

ebből a szempontból egy esemény csak akkor lehet önidentikus (akkor történhet meg 

eseményként, amikor annak kell), ha vagy regresszív, vagy progresszív hatással legalább 

bír az organizmusra. Ferenczi példája erre a macskák és a kutyák farka, egy szerv, amely 

valaha olyan más szerveknek nyújthatott támasztékot, melyek már nincsenek, így viszont 

a legalapvetőbb érzelmek (archaikus gesztusok) kifejezővé vált: „Ilyen és hasonló 

búvóhelyeken rejtőzhetik el a regresszív tendencia túlságos nehéz alkalmazkodások 

idején, hogy azután a legnagyobb veszélyek átélése után újból akcióba léphessen, mint 

formaalkotó faktor.”1081 Ilyen esetekben mind a regressziónak, mind a progressziónak 

működésbe kell lépnie: « Et dans ce sens on peut dire qu'en effet, de même que la 

Verdrängung n'est jamais qu'une Nachdrängung, ce que nous voyons sous le retour du 

refoulé est le signal effacé de quelque chose qui ne prendra sa réalisation symbolique, sa 

valeur historique, son intégration au sujet que dans le futur, et qui littéralement ne sera 

                                                             
1077 FREUD, A halálösztön és az életösztönök, 55. 
1078 FERENCZI, Katasztrófák, 87. 
1079 Vö. FREUD, Mózes, 153. 
1080 Például Ferenczi sajátos szubverzióját kivitelezte erre építve annak a metaforikus kapcsolatnak, amely 

az anyaméh és a tenger között van. Bár általában a tengert szokták a méh szimbólumának tekinteni, ahova 

a páciens vágyakozik, Ferenczi szerint mégis a méh a szimbólum, és nem egyéni késztetésről van szó, 

hanem a faj regressziós vágyáról, hogy ősi hajlékába térjen vissza. FERENCZI, Katasztrófák, 66. 
1081 Uo., 128. 
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jamais qu'une chose qui, à un moment donné d'accomplissement aura été » (SI 267).1082 

A pszichoanalízis feltételezi azt – Ferenczi az okkultizmus felől, Lacan pedig az 

individuális mítoszból kifolyólag –, hogy ez az időbeli struktúra jelen van a neurotikus és 

pszichotikus állapotokban is: a betegség így olyan körülményekhez biztosíthat 

hozzáférést, melyek már nincsenek jelen a külső miliőben, de a belső számára formatívak 

voltak egykor – Ferenczinek ezért fontos a jégkorszak az őstrauma és a priváció 

időszakaként. Ez egyrészt valami szimultánná tételt érint, a múlt és jövő szintetizálását, 

emlékezet és adaptáció aktusát mind a szubjektum, mind a faj történetében, mint a 

kétéltűek párosodásánál. Másrészt ez a struktúra kizárólag nem atemporális formában 

hozzáférhető, a visszatérés tisztán műveleti aktusában, ahogyan fentebb a mítosz kapcsán 

tárgyaltam: kell hozzá a pszichés apparátus diszfunkciója, a pszichózis.  

Ez árnyalja az introjekciós- és projekciós-gépeket és a belőlük kibontható 

masinisztikus ökológiát. Egyrészt Ferenczi gépei individuális és kollektív fejlődési 

stádiumokhoz kötődnek, vagyis a gyermeket a külvilágban orientálók (illetve primitív 

eszközök) és az ő indvidualitását garantálók (automata), másrészt viszont felnőtt korban 

csak betegségeknél fordulnak elő, vagyis egy bizonyos idő után a pszichés apparátusról, 

amikor az már el tudja látni e funkciókat, leválnak. Tehát a neurózis és pszichózis során 

megjelenő apparátusok éppen egy másik (a pszichés) apparátus lerobbanásával lépnek 

működésbe, ami viszont szükséges ahhoz, hogy az általam részletezett temporális 

struktúrákhoz hozzáférése lehessen a szubjektumnak. Nem lehet véletlen, hogy az olyan 

eseményeket, ahol átjárhatóvá válik individuum és kollektívum története, Ferenczi 

katasztrófának nevezte.1083 A katasztrófák szerinte olyan rögzítések, az emlékezet élő 

anyagának inorganikus formálói és formációi, amelyek a neurózisban és a pszichózisban 

megmutatkoznak. A katasztrófában az egyéni betegség és az egész faj fejlődését alakító 

esemény összekapcsolódik, kórtörténet és alakító esemény egybefonódnak – a 

neurózisban és a pszichózisban pedig, mint fentebb írtam már, a szubjektum története és 

az idő elválnak egymástól; Ferenczi gépei ennyiben időgépek.  

 

                                                             
1082  [„És ebben az értelemben tulajdonképpen kijelenthető, hogy a Verdrängung sosem több mint 

Nachdrängung [utóelfojtás]; amit látunk az elfojtott visszatérésben, az egy rejtett jelzés, amely csak 

jövőbeli szimbolikus realizációjával nyeri el történeti értékét, és integrálódik a szubjektum történetébe – és 

ez szó szerint olyan dolog lesz, ami bármely adott pillanatban egy befejezett lét.”] L. a II. 3 a) ii. alfejezetet. 
1083 Ebből a szempontból válik fontossá, hogy a magyar címben szerepel is ez a szó, míg Ferenczi magnum 

opusának valamennyi fordítása a Thalassa címet viseli.  
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33. ábra: Ferenczi katasztrófái  

 

Ebben az eseményben a szubjektum képes megnyitni az ősi relációk archívumát 

(Ősvalami), méghozzá olyan „szervekkel” (introjekciós- és projekciós gépek), amelyek 

egy jól működő pszichés apparátus esetében nincsenek jelen, olyan tényezőkhöz 

biztosítva hozzáférést, melyek már nem formatívak: mint egy médium a túlvilághoz. 

Ferenczi maga is azért kritizálja a darwini elméletet, mert nem engedi meg, hogy 

visszatérjenek a feltételezetten kihalt tulajdonságok, miközben „a régi formáknak és 

funkciómódoknak az új fejlődési produktumban mindenütt kimutatható [a] 

visszatérésére”. 1084  A lamarcki elméletben azonban a formációs aktusok alapvető 

elemekként maradnak meg a kevésbé fejlett fajoknál. 1085  Ugyanakkor Ferenczi 

Lamarckot is kritizálja pont annak ellentétéért, amiért Machot: az ember szerepét 

eminensnek tekintette, ezzel pedig hiába nyitotta meg elméletét az inorganikus felé, egy 

géptörténeti horizontot kizárt. Ugyanis csak arra figyelt, hogy „[a] regressziós ösztön az 

új szituációhoz való szükségszerű alkalmazkodásakor valószínűleg elsősorban azokat a 

szerveket és működéseket veszi birtokába, melyek a fejlődés során »foglalkozás nélkül« 

maradtak.”1086 Azt a kérdést viszont már megvilágítatlanul hagyta, hogy „miért erősödik 

                                                             
1084 FERENCZI, Katasztrófák, 73. 
1085 WEINERT, Copernicus, Darwin, & Freud, 105. 
1086 FERENCZI, Katasztrófák, 128. 
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az élőlény szerve, ha használják s miért nem kopik, mint a szervetlen gép.” 1087  Ez 

különösen Neumann celluláris automatonjának fényében fontos megállapítás Ferenczi 

részéről: léteznie kell ugyanis egy döntő (critical) komplexitásszintnek ahhoz, hogy a 

celluláris automaton által végrehajtott szintézis ne degeneratív legyen, vagyis magánál 

fejlettebbet tudjon előállítani úgy, hogy a produktum is további automatát tudjon 

kitermelni.1088 Ferenczi elméletében ugyanis a gépek éppen nem azzal kerülnek analóg 

pozícióba, hogy bizonyos szervek hogyan használódhatnak el, hanem maguk a gépek 

viszik be a rendszerbe a lerobbanás eminens eseményével egyáltalában az elhasználódás 

lehetőségét, a regresszió feltételét: a masinisztikus a priori az, hogy a gépek 

elhasználódhatnak és – ennyiben Tausk apparátusa ténylegesen nem epigon, hanem 

megvilágító jelentőségű – hogy részekre bonthatók, tehát külön-külön lehet kezelni az 

alkotóelemeiket. Vagyis az introjekciós- és projekciós-gépek éppen akkor jelennek meg, 

amikor a pszichés apparátusban valami elromlik, a breakdown itt viszont nem a működés 

ellen hat; katasztrófának katasztrófa, de a filogenetikus rögzülés ontogenetikus 

visszatérése is: 

„Talán szabad azt a feltevést is megkockáztatnunk, hogy a földkéreg geológiai 

átalakulásainak katasztrofális következményei kényszeritették valamikor a mai ember 

őseit kedvenc szokásaik elfojtására és ezek váltották ki az ő »fejlődésüket«. E 

katasztrófák teremthették meg az emberfaj fejlődéstörténetében az elfojtási helyeket, 

időbeli eloszlásuk és intenzitásuk szabhatta meg a népfajok karakterét és neurózisait. — 

Freud megállapítása szerint a faj jelleme a faj történetének a lecsapódása. Ha e pontnál 

oly távolra merészkedtünk a pozitív tudás köréből, nem szabad visszariadnunk attól az 

analógiától sem, hogy az egyéni élet nagy elfojtási időszak[á]ét, a szexuális lappangás 

idejét, kapcsolatba hozzuk a jégkorszak borzalmaival, ezzel az utolsó és legnagyobb 

katasztrófával, mely őseinket érte (és pedig olyan időben melyben már biztosan mint 

ember élt a földön) és amelyet egyéni életünkben még mindig hűségesen 

megismétlünk.”1089 

Ferenczi gépi ökológiája ugyanis annak feltétele, hogy a testet részekre bonthassa, és az 

így kapott komponenseket a hisztéria felületeiként vizsgálhassa – a történeti 

szupplementumot hozzá a faj evolúciójában jelölve ki. Nagyon primitíven 

                                                             
1087 Uo., 127. 
1088 NEUMANN, The Theory of Self-Reproducing Automata, 80. 
1089 FERENCZI, A valóság-érzék fejlődésfokai, 77f. 
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megfogalmazva: az introjekciós- és projekciós-gépek lerobbanó működésükben 

meghosszabbításként vagy projekcióként úgy enaktálják a katasztrófákat mint 

meghatározó fejlődési csomópontokat az emberiség történetében, hogy szét- és 

egyáltalában leszedhetők az emberről, leválnak róla, és a pszichés apparátus 

lerobbanásakor csatlakoznak vissza. Ez az autoamputáció pedig nem egyedülálló a 

pszichoanalízisben.1090 

A protézis eltávolítása azzal kapcsolódik össze, hogy visszaállítunk valamifajta ősi 

állapotot, ami regresszióként történik meg, mint amikor Freud az álomtan 

metapszichológiai kiegészítésében arról ír, hogy alvás közben egy primitív, magzati 

fázisba kerülünk azzal, hogy minden segédeszköztől megszabadulunk (pl. a műfogsortól, 

a parókától, stb.). 1091  Ferenczi ezt az elgondolást radikalizálja úgy, hogy az 

álomállapotban, amikor a mozgásképesség csaknem teljesen korlátozott, mégiscsak 

megjelenhet egy sajátos testi kisülés.1092 Mivel az organizmusok különböző módokhoz 

fordulnak annak érdekében, hogy intenzitásukat levezessék, leginkább az alkalmazkodás 

és megőrzés összekapcsolásával,1093 Ferenczi úgy sematizálta ezt a folyamatot, hogy az 

aktív adaptáció passzív fázisaiban mindig visszatérés történik egy eredeti, egységesítő 

aktushoz, amely egy kevésbé fejlett szinten mutat a progresszív fejlődés felé.1094 Az álom 

során megjelenő részleges paralízis azért lehet ebből a szempontból fontos szimptóma, 

mert a pszichés apparátus mélyrétegeit kell érintenie a regressziónak ennek 

kivitelezéséhez. Mert a tudattalan mozgás ugyanúgy váltódik ki ilyenkor, mint amikor az 

analízisben mechanikusan hüposztazálódik a szomatikus materialitásban (tikkelés, 

stb.).1095 A pszichés apparátusnak ehhez vissza kell térnie egy olyan környezetbe, ahol az 

organizmus ősi kondíciói adottak. Egy testi rekonstrukciója ennek a fázisnak pedig csak 

Ferenczi gépeinek autoamputációjával történhet meg, ami ez esetben azonban 

„rácsatlakozás”, hiszen ekkor visszatérnek az intojekciós- és projekciós-gépek, miközben 

éppen a protézisektől való megszabadulás, a lecsupaszítás lenne ennek az állapotnak a 

                                                             
1090 Ennek McLuhannel kapcsolatba hozható aspektusát, ahol egyébként Ferenczi szintén tiszteletét teszi, 

l. MEZEI Gábor, Az írás médiuma és az értekező próza: Hans Ulrich Gumbrecht és Marshall McLuhan 

könyveiről, Prae 2013/2, 73–5. 
1091 FREUD, Metapsychologische Ergänzung zur Traumlehre = Gesammelte Werke, Bd. 10, 412f. L. még 

ehhez Sigmund Freud – Ferenczi Sándor: Levelezés, 552Fer. 
1092 FERENCZI, A hisztéria és a pathoneurózisok, 26. 
1093 Dominic PETTMAN, Human Error: Species-Being and Media Machines, University of Minnesota Press, 

Minneapolis (MN), 2011, 185. 
1094 FERENCZI, Kataszrófák, 128. 
1095 UŐ., A hisztéria és a pathoneurózisok, 25f. 
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jellemzője. Ahogy megszabadulunk a protézistől, az hozzánk csatlakozik, ahogy lerobban 

egy apparátus, egy másik elkezd működni – a kiiktathatlan protézis stiegleri elgondolása 

már Ferenczinél! A dark media koncepciója itt ismét azért jön kapóra, mert ha 

ténylegesen arra szolgál, hogy bejelentse a kommunikáció végét vagy a közvetítés 

lehetetlenségét,1096 Ferenczi masinisztikus ökológiájában a szinkronizáció aktusában (a 

katasztrófák eseményében) éppen már mindig az apparátus áll az eredetnél a kétéltű 

helyett temporálisan; az inorganikus az organikusban. Az inorganikus itt azonban nem 

egyszerűen gépi, hanem a felesleg, a szemét, a többlet is: „hogy végül is (az 

alacsonyabbrendű gerincesek néhány tökéletlen kísérlete után) egyesül az aktuálisan 

káros anyag (vizelet, bélsár) kiválasztása a genitálén felhalmozott erotikus feszültségével 

és annak a szekuláris, kínt okozó anyagnak a kiválasztásával is, amely feltevésünk szerint 

az ivarplazmában halmozódott fel.” 1097  Manapság pedig, amikor a médiumok 

materialitásának kérdésével foglalkozó irányzatokban a hangsúly olyan esetekre irányul, 

amikor a gépek ellenállnak a felbomlásnak és a végső üzemen kívül helyezésnek,1098 

amikor a tárgyak szabják meg a használatot a posztapokaliptikus szcenáriókban,1099 vagy 

éppen a digitális szemét kezelésének problémája foglalkoztatja a mediális 

kultúratudományt, 1100  Ferenczi elmélete sem marad meg valami századelős 

kontextusban, ahogyan az inorganikust az organikushoz köti lamarcki alapokon. Amikor 

Ferenczi kritizálja a fizikusi perspektívát azzal, hogy a halott és inerciában lévő anyagban 

még fellelhető az élet maradványa, Mach hiába is fogadná el Darwin evolúcióelméletét, 

azt nem teheti magáévá, amennyiben az energia újraszervezését vallja (mert köti a 

termodinamika második törvénye). A pszichoanalízis azonban éppen az animisztikus 

lamarcki irány miatt gondolhatja, hogy miképpen az inorganikus anyagból is 

kihámozható az “életcsíra”, 1101  úgy a gépek regressziója fényt deríthet alkatrészeik 

működésére. Így ami még Tausknál a weird elem volt az apparátusban, vagyis hogy 

totálisan inkompatibilis alkatrészek miként tudnak egy befolyásológépet működtetni, 

                                                             
1096 THACKER, Dark Media, 133. 
1097 FERENCZI, Katasztrófák, 88. 
1098 L. Garnet HERTZ – Jussi PARIKKA, Zombi médiumok: A médiumarcheológia áthuzalozása művészeti 

eljárássá, Tiszatáj, 2015/4, 93–103. 
1099 L. főleg a McCarthyról szóló részt: Eva HORN, Zukunft als Katastrophe, S. Fischer, Frankfurt/M, 2014, 

181–240.  
1100 Jennifer GABRYS, Digital Rubbish: A Natural History of Electronics, University of Michigan Press, 

Michigan (MI), 2013. 
1101 FERENCZI, Katasztrófák, 131. 
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Ferenczinél már a felbomlás révén kezdi el ez szervezni az egész ökológiát. Ezt valahogy 

úgy kell érteni, ahogyan Leroi-Gourhan automatáit Guattari hasznosította: az organikus 

anyag absztrakt vitalitása már mindig készen áll arra, hogy beavatkozzon a gépek 

ökológiájába, tehát a konstans oszcilláció lehetősége nyílik meg az organikus és az 

inorganikus között, aminek mediációjáért az apparátusok felelnek. Míg Guattari szerint 

„[a]z emberi cselekvés mindig csak potenciális marad a [gépek] reprodukciójához képest, 

várva arra a pillanatra, amikor intervenciója szükségessé válik: ez egy direkt aktus 

maradványa,”1102 Ferenczi elképzelése annyiban mégis eltér, hogy minden elmúlt fázis 

abban a biológiai kéregben tárolódik nála, amelyet a szubjektum regressziója kijelöl.1103 

Úgy tűnhet tehát, hogy a neurotikus abban az értelemben fejlettebb, mint az egészséges 

ember, hogy előrébb jár halálösztön és örömelv összefonódásának kitejresztésében, nála 

a progresszió ténylegesen regressziót jelent, 1104  eközben pedig olyan áthelyezésekre 

képes a projekciós-géppel, amilyenre a normális ember nem.1105 

E nézet érvényességét hirdeti Lacan azon szellemessége is, hogy a pszichoanalízis 

általában a kukában keresi a páciens múltját (SI 267), holott a szemét inkább a jövőből 

múló maradvány (mint azt láttuk az érmefeldobásnál a bináris t1-t3 és t4-t2 konstitutív 

idejénél, a prediktív algoritmikusság példájánál a kibernetika ökölszabályaként). A 

pszichoanalízis sajátos mélyideje válik így lehetségessé. Az eredetileg Stephen J. Gould 

paleontológus által a humán tudományokba bevezetett geográfiai fogalom népszerűségét 

a médiatudományban csak Zielinski után érte el. 1106  Gould azzal nyitotta meg a 

mélyidőről szóló diskurzus lehetőségét, hogy a nyugati kultúra kétféle 

időkoncepcionalizáló attitűdjét tárgyalta: az időnyíl „egy visszafordíthatatlan sorozata a 

megismételhetetlen eseményeknek”, 1107  az időciklus pedig olyan esemény-

keresztmetszet, amely „mindig jelen van és sosem változik”.1108 Ez a kettő bizonyos 

szinten társult mindig is, egymást komplementálta, mert az időnyíl „csak történelme” és 

                                                             
1102 Félix GUATTARI, Chaosmosis: An Ethico-Aesthetic Paradigm, Indiana University Press, Indianapolis 

(IN), 1995, 36. 
1103 FERENCZI, Katasztrófák, 127., hasonló mélyidejű megközelítésért l. Manuel DE LANDA, A Thousand 

Years of Nonlinear History, Zone Books, New York (NY), 2000, 137.  
1104 FREUD, A halálösztön és az életösztönök, 49. 
1105 Uo., 38. 
1106 Zielinski komolyan vette Blumenbergnek azt a belátását, hogy a technológiai médiumok története 

különbözik az emberétől, hiszen ahhoz olyan diskurzus illik, amely a médiumokhoz hasonlóan maga is 

közvetít. Vö. Hans BLUMENBERG, Geistesgeschichte der Technik, Suhrkamp, Frankfurt/M 2009, 52–5. 
1107 Stephen Jay GOULD, Time’s Arrow – Time’s Cycle: Myth and Metaphor in the Discovery of Geological 

Time, Harvard UP, Cambridge (MA), 1996, 10. 
1108 Uo., 11. 
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egyedi eseményei mellé az emberiségnek szüksége volt annak feltételezésére, hogy 

vannak általános tételek (a Valós, ami mindig ugyanott van) és szervezőelemek 

(ütemezés), akár stabilan, akár ismétlődve, akár oszcillálva.1109 Amit Zielinski szintén 

átvesz Gouldtól, az annak feltételezése, hogy az időkoncepció hat a tudományos 

gondolkodásra, a paleontológus pedig már maga is a klasszifikáció eltérő módjaival 

azonosítja az időnyilat és az időciklust. Míg az élőlények fejlődése az előbbi kontingens 

történelmét követi, addig az inorganikus kőzetek az utóbbi immanens geometriai 

logikáját. A dichotómiára építő nomenklatúra a biodiverzitásnak felel meg, a kőzetek 

csoportosítása viszont nem pusztán genealógiát, hanem merőlegességet követel meg 

(mint a Saussure-nél elmaradó egybeesés Jakobson szerint). A komplex hasonlóság az 

élőlényeknél a történeti útvonalakból fakad, melyek egy feltételezett közös őstől erednek, 

e passzív retenció homológiája pedig szemben áll a hasonló formák alakulásának 

analógiájával. 1110  Ezzel az ellentéttel, az utóbbi tagra építve, Gould lényegében 

elgondolhatóvá tett egy diskurzust a nem emberhez kötődő időről. 

A mélyidő plurális szerkezete megengedi időrétegek egymásra gyűrődését, ez a 

mozaikszerű genealógia pedig egyszerre tartalmazza az élő és az élettelen történetet, egy 

de landai nem lineáris történelembe ágyazva. Ferenczi számára a katasztrófák eseménye 

egy átjárás ezek között, az ő gépekre alapozott ökológiájának mélyideje így semmíti azt, 

hogy a technológiai innovációk mindig ugyanabban a sorrendben történhetnének meg, 

mint azt Mach gondolja: 

“Although an organ may not have been originally formed for some special purpose, if it 

now serves for this end we are justified in saying that it is specially contrived for it. On 

the same principle, if a man were to make a machine for some special purpose, but were 

to use old wheels, springs, and pulleys, only slightly altered, the whole machine, with all 

its parts, might be said to be specially contrived for that purpose. Thus throughout nature 

almost every part of each living being has probably served, in a slightly modified 

condition, for diverse purposes, and has acted in the living machinery of many ancient 

and distinct specific forms.”1111 

                                                             
1109 Vö. Uo., 194–7. 
1110 Uo., 198.  
1111 Darwint parafrazálja UŐ., The Panda’s Thumb, 26. [„Bár egy szerv eredetileg nem egy bizonyos célra 

fejlődött, amennyiben most arra szolgál, nyugodtan mondhatjuk, hogy arra lett hivatott. Ezt az elvet 

követve, ha valami meghatározott célra építenénk egy gépet, de régi kerekeket, huzalokat és 

kapcsolókarokat használnánk, csak kicsit átalakítva, kijelenthetnénk, hogy az egész gépezet, minden 

alkatrészével együtt, arra a bizonyos célra lett kialakítva. Ezért a természetben majd’ mindegyik része az 
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Ferenczi introjekciós- és projekciós-gépei így (egy médiumökológiai és nem 

médiumarcheológiai keretben) időgépek is, hiszen olyan stádiumba vezetnek vissza, 

amelyik a primitív eszközöké, vagy egyáltalán az eszköztelenségé. Egyszerre affirmálják 

és utasítják el azt, hogy az emberhez hozzátartozzanak, miközben ők alkotják 

környezetét. 1112  A lerobbanással működés, az elkopás masinisztikus mintaadásként 

Ferenczinél egyszerre ragadja meg a faji és individuális szintű regressziót, a katasztrófa 

eseményén keresztül pedig lehetőséget is biztosít ennek a folyamatnak a vizsgálatára. Az 

analitikus itt azonban nem gondnok, hanem mérnök. Ferenczi asszamblázsában az 

entrópia ezért máshogy funkcionál, mint Mach lineáris történetében, mert a 

pszichoanalízisben éppen az autopoézis meghaladása történik az automatával, nem 

visszatérés hozzá: az ősi állapothoz való visszakapcsolás a feedback és feedforward 

egyidejű megvalósítását igényli (mint a kétéltűek koituszánál),1113 kirajzolva ezzel egy 

olyan “protoszubjektív diagrammot”, 1114  amely a pszichés apparátus alaprajzaként 

szolgálhat. Ha Ferenczi azért kritizálta Machot, mert mechanikája és annak története 

absztrakt marad, a sajátját olyan struktúrában posztulálja, amely legközelebb már Gilbert 

Simondonnál fog feltűnni: „a technológiai objektumok lényegéről beszél, miközben a 

modern történeti transzformációról is, amely az individuumot az előtérbe hozta.”1115 A 

technológiatörténet, ahogyan azt Ferenczi apparátusai saját maguk képezik meg, mindig 

rizomatikus a lerobbanások miatt. Az eredeti lerobbanás a pszichés apparátusé, így az a 

katasztrófa eseményévé és termékeny inskripcióvá is válik, mint a megjelenő gépeket 

működtető algoritmus megírása, miközben a faj történetének fordulópontjai is 

hozzáférhetőek lesznek ennek köszönhetően. A mélyidő, amelyet ez az ökológia 

feltételez, és a psziché filo- és ontogenetikus mélyrétegei, az ezekben végezhető 

műveletek masinisztikus kondíciói, illetve potenciáljuk (az álom autoamputációja a 

regresszióban) különösen mutatják Ferenczi spekulatív életművének az aktualitását – a 

hipotetikus magyar mediális kultúratudomány történetének egyik elfelejtett fejezeteként 

                                                             
élőlényeknek feltételezhetően – eltérő körülmények között – számtalan célt szolgált, és számos ősi és eltérő 

specifikus formák élő gépezetében vállalt szerepet.”] 
1112  Akár olyan végletesen materialistán értve, mint hogy az elavult médiumok már részei a Föld 

ökoszisztémájának; lassan, de biztosan ők alkotják a talpunk alatt a talajt, szó szerint: Jussi PARIKKA,The 

Anthrobscene, University of Minnesota Press, Minneapolis (MN), 2014, loc. 449, 597. [ebook]  
1113 Az auto- és alloplasztikus adaptációk közötti különbségnél Ferenczi az előbbit a pszichés apparátus 

folyamataihoz kapcsolja, melyek az alvásállapoti materializációkban végbemennek, ekképpen pedig az 

organizmus direkt reakciói a stimulusra. FERENCZI, A hisztéria és a pathoneurózisok, 24. 
1114 GUATTARI, Chaosmosis, 37. 
1115 Thomas LAMARRE, Humans and Machines, Inflexions 5 (2012), 44. 
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– egy olyan korban, ahol a kortárs médiaelméleti diskurzus a médiumok genealógiájáról 

azok geológiájára váltott:1116 „a földmérés ma már kevésbé isteni eredetű tevékenység, 

inkább kalkulációk egyre komplexebb bürokratikus struktúrája, […] amelyek magukra is 

visszavonatkoznak, magukat is mérik. Hasonlóképp, a meteorológiai praktikák 

közvetítési technikák, amelyek az ég dinamikáját hozzák hozzánk közelebb; a geológia a 

földbe és annak titkaiba ás, és olyan nézőpontot biztosít, amely nemcsak a jelent nyitja 

meg olyan pillanatként, amelyik a jövőbeli lehetséges kitermelésbe bomlik ki, hanem a 

talpunk alá temetett múltat is. A mélység idővé alakul.”1117 

 

  

                                                             
1116 Az olyan klasszikusokra építve, mint (a posztmodern delíriumából az utóbbi évtizedben végre magához 

térő) Donna Haraway, De Landa, Deleuze&Guattari, Serres és Gould, csak az utóbbi évek megjelenései: 

Jeffrey Jerome COHEN, Stone: An Ecology of the Inhuman, University of Minnesota Press, Minneapolis, 

2015.; McKenzie WARK, Molecular Red: A Theory for the Anthropocene, Verso, London, 2015.; John 

Durham PETERS, The Marvelous Clouds: Toward a Philosophy of Elemental Media, University of Chicago 

Press, Chicago (IL), 2015; Benjamin BÜHLER – Stefan RIEGER, Bunte Steine: Ein Lapidarium des Wissens, 

Suhrkamp, Frankfurt/M, 2014.; Jussi PARIKKA, A Geology of Media, University of Minnesota Press, 

Minneapolis (MN), 2015. 
1117 Uo., 12f. 
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High-tech környezetben a pszichoanalízis a pszichés apparátusait (ha azok 

egyáltalában még a pszichéhez kötődnek) már nem pusztán tároló és közvetítő 

médiumokból építi fel, mint inkább azok a tárolás, közvetítés és feldolgozás teljes 

technológiai hármasát magukban foglalják. Semmi mást nem jelez Lacan „metodológiai 

megkülönböztetése” az imaginárius, a valós és a szimbolikus között. 

- Friedrich Kittler 

 

Az ezt megelőző részből, sőt már a második alrészből is úgy tűnhetett, hogy a lacani 

elméletben az Imaginárius valamifajta járulékos regiszter, a szükségszerű rossz, a 

tévedés, amelynek csak annyi szerepe van, hogy mindig korrigálni kell, ezzel pedig kiutal 

minket a Szimbolikusnak és a Valósnak. Mintha kizárólag ugyanazt állapíthatnánk meg 

róla újra s újra: már mindig is a Szimbolikus modulálja, közvetítő funkciója a Valós és a 

Szimbolikus között ugyanannyira ellehetetlenít egy adott összefüggésre történő reflexiót, 

mint amennyire megmutat egy másfajta működésmódot. Főleg ezt az álláspontot 

képviselhetnénk, ha visszagondolunk arra, hogy a pszichózis esetében éppen hiánya 

engedte befogni a visszatérés műveletét a jelképződés megakadása miatt. A helyzet 

azonban a legkevésbé sem ennyire egyszerű. Az Imaginárius regiszternek két aspektusát 

mutattam meg eddig a lacani életműben. Az első alrészben grafikus polifóniának 

nevezett, a jelölés működése során a Valós és a Szimbolikus közötti extrapolációt 

kapcsoltam hozzá, ezzel összefüggésben pedig az ideogramma Lacannál megjelenő új 

értelmezésmódját a krämeri írásképiség koncepcióval igyekeztem megvilágítani. A 

második alrészben az Imagináriust az optikai modellek azon teljesítményével 

azonosítottam, hogy azok képesek ábrázolni a szubjektum szimbolikus és imaginárius 

dinamizmusát is. Műveleti szinten tehát vagy így, vagy úgy, de a formalizáció tartozik az 

Imagináriushoz, legyen szó az imaginárius kalkulusról, amely közreműködik ugyan egy 

operációban, de kiszámított érték nélkül teszi ezt, illetve egy algoritmusról, amely vezérli 

a Szimbolikus folyamatait, de azokba nem kódolható, vagy modellekről, amelyek a saját 

regiszterükön kívüli folyamatokat is képesek nemcsak prezentálni a Valós–Imaginárius 

egyértelmű hozzárendelés miatt, 1118  hanem magát a regiszterek közötti 

kapcsolatteremtést is kivitelezni. E legutóbbi, vagyis a relációképzés, az eddig kimaradt 

harmadik aspektus, amely a topológiai diskurzussal azonosítható Lacannál. 

                                                             
1118 L. az I. 2. a) ii. alfejezetet. 
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A figyelmes olvasó észrevehette, hogy egyetlen integrációs aktus maradt ki eddig a 

disszertáció során, nevezetesen az Imagináriusnak a Valósba vezetése, s talán a topológia 

pontosan ennek felelne meg. A helyzet azonban inkább úgy áll, hogy az Imaginárius e 

harmadik aspektusa Lacannál – mely 1960-tól jelen van, és a ’70-es évek második felének 

szemináriumait oly mértékben meghatározza, hogy gyakorlatilag az azokból készült 

jegyzeteken túlsúlyba kerülnek a formák a szöveggel szemben – a Szimbolikus és a Valós 

kapcsolatainak feltétele. Amellett fogok érvelni, hogy a kései Lacan az Imaginárius 

regisztert nem másra használta fel, mint hogy a másik kettő interakciói(nak leginkább a 

temporális dimenziói)t modellezze. Miután Eadweard Muybridge híres – Kittler által is 

az optikai médiumok történetének fordulópontjaként tételezett1119 – kísérletét Kalifornia 

ex-kormányzója (és az egyetem névadója), Leland Stanford birtokán végrehajtotta, és az 

ügető lovakat fényképezve bizonyította, hogy van olyan pillanat, amikor egyik lábuk sem 

éri a földet, a fényképekből készült zoopraxiszkópját bemutatta Párizsban is. A francia 

fiziológus Étienne-Jules Marey, megtekintve a készített képeket, nemcsak azok minősége 

miatt korholta Muybridge-et, tudniillik, hogy azok életlenek voltak, hanem azért is, mert 

szerinte pontosan a mozgás ívét nem sikerült megragadnia. Ellentétben az ő 1872-ben 

már kifejlesztett chronográfszerű apparátusával; Marey apparátusát a ló patáihoz erősített 

pneumatikus szenzorok alkották, ezekhez pedig még kapcsolódott egy lejegyzőrész, 

amely egy tűvel rajzolta ki a ló mozgásának tér- és időbeli szinuszgráfjait. A Marey-éhoz 

hasonló eszközök az n-dimenziós sztenderd eukleidészi tér részhalmazát hozzák létre a 

metrizálással, vagyis a lejegyzés aktusa ütemezte a lejegyzettet, új ritmust adva a grafizált 

mozgásnak, a produktumból kibontható információ így egyben in-formáció is; nem 

egyszerű kép vagy alakzat az effajta médiumok működésének eredménye, hanem 

térhajlítás és a mozgás újraalkotása két dimenzióban. 1120  Muybridge hatására Marey 

mindenesetre elkezdett a fotográfia iránt is érdeklődni, a chronográfjával kifejlesztett ún. 

« méthode graphique »-nak egy optikai ekvivalenst adva ezzel. A fényképezőgép 

lencséjét nyitva hagyta, mögé pedig egy gyorsan forgó fémlemezt helyezett, amely az 

egytől tízig terjedő reteszekbe azonos intervallumokban vágott bele. 1121  Ennek az 

intervallumnak az állításával ugyanazon lemezre készített képeket a mozgásfolyamról, 

                                                             
1119 L. KITTLER, Optikai médiumok, 166. 
1120 Dieter MERSCH, Schrift/Bild – Zeichnung/Graph – Linie/Markierung: Bildepisteme und Strukturen des 

ikonischen ’Als’ = Schriftbildlichkeit, 319. 
1121 Marta BRAUN, Muybridge/Technology, Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung, 2010/1, 52. 
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egy fehér ruhába öltöztetett ember fekete háttér előtti táncáról: „Ez egy forradalmi 

fotográfiai eljárásmód volt, amely ugyanakkor abszolút igazodott a Marey által a grafikus 

eljárásmóddal lefektetett elvekhez. A reteszekkel ellátott tárcsazár veszteség vagy 

fogyatkozás nélkül volt képes a mozgást a mozgékony, egymást átfedő formák vizuális 

nyelvére fordítani, amely a mérési műveleteket lehetővé tette.”1122  

Mareynál az idő mérése és grafikus rögzítése a fiziológiai idő befogására irányult 

tehát, és egy olyan problémából eredt, melyet Helmholtztól örökölt meg. Már az első 

részben, a telegráf modellje kapcsán említettem, hogy Helmholtz a Shannon számára is 

példaértékű médiummal az ingerközvetítés idejét szemléltette. Marey különös 

érdeklődést mutatott a kimaradt idő iránt e közvetítésben, mely koncepciót Helmholtz 

arra a stádiumra használta, amikor látszólag semmi nem történik, vagy legalábbis nem 

rögzíthető a történés.1123 (A második részben tárgyalt wieneri időfelfogás erre irányuló, 

meghatározó alakzatai [az időablakok által ütemezett szekvencialitás, az extrapoláció 

üres ideje {mint Lacan prisoner’s dilemmájában}, a time-of-non-reality, stb.] pedig 

szintén a fiziológiai reakcióidőhöz kötődve jelentek meg először a kibernetika atyjánál, a 

II. világháború alatt a berepülőpilóták reflexeinek és a gépi reakció szintetizálásának 

problémájaként – ez volt a wieneri kiborg eredeti jelentése.1124) Feltevésem, hogy Marey 

chronofotográfiájához hasonlóan, amely a mozgásnak az emberi percepció által 

befoghatatlan fázisait kívánta rögzíteni, Lacannak az utolsó előtti szemináriumán 

explicitté tett La topologie et le temps programja a pszichoanalízis modellezési praxisát 

chronotopográfiává alakítja. 

A kettő közötti mediális kapcsolat nem ad hoc jellegű, nem kizárólag a metatézisen 

alapuló retorikai húzás részemről. Sajnos elenyésző azon médiatudományi 

megközelítéseknek a száma, amelyek komolyan vennék, hogy Freud tudatosan a 

varázsnotesz modelljét választotta a pszichés apparátus működésmódjának (dinamikus 

topográfiájának) a szemléltetésére, ennyiben pedig egy komplex síkot használt fel arra, 

hogy a feldolgozás-továbbítás-tárolás funkcióit egymáshoz kapcsolva, időbeli 

folyamatokat enaktáljon. Ehelyett inkább az a jellemző kérdéshorizont – az első rész 

bevezetőjében már kifogásolt recepciós paradigmában –, hogy milyen egyéb médiumok 

                                                             
1122 Uo., 53. 
1123 DOANE, The Emergence of Cinematic Time, 47. 
1124 Ez lehetett az ellenséges vadászgéppilóták helyzetének előrejelzése (Peter GALISON, The Ontology of 

the Enemy: Norbert Wiener and the Cybernetic Vision, Critical Inquiry, 1994/1, 233), illetve a pilóta és a 

lövész összehangolása egyetlen rendszerben a saját gépek esetében (Uo., 240). 
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álltak volna Freud rendelkezésére. Ez áll a spekulatív okfejtések improduktív láncának 

kezdőpontjánál, bármifajta konklúzió helyett a Freud konzervatív ízlésére hivatkozásnak 

a médiaelméleti eredményként való feltüntetése pedig általában végpontként szolgál az 

értelmezésekben: a pszichés működést Freud nem a filmmel azonosította, mert nem 

szeretett moziba járni.1125 Márpedig a kvázi-Marey-kortárs Freud ugyanúgy egy grafikus 

módszerhez folyamodott, valahányszor az időbeliség problémája került előtérbe, mint azt 

már láttuk diagramjainál az első részben.1126 Rövid elmélkedése a varázsnoteszről pedig 

egyesíti magában az inskripcióhoz mint metaforához való ragaszkodást az emlékezet 

terén, a tárolás megmaradását és az ehhez kapcsolódó hely problémáját,1127 miközben 

végig fenntartja, hogy nem pszichikai-anatómiai lokalizációra törekszik. Freud dinamikus 

topográfiájához, ahol a tudattalan újraíró és a tudatelőttes bíráló működésének 

interakciója a szenzorikus és a motorikus pólus között az emlékezés mechanizmusainak 

kiiktathatatlan érvényesülését garantálja – a pszichés apparátus egyáltalában való 

funkcionalizálhatóságának feltételeként –, Lacan elmélete hozzáadta azt a térbeliesített 

időt, amely végigkövethetővé teheti a stádiumokat. 

Ha már Helmholtz is chronográfokként hivatkozott azokra az önírógépekre, amelyek 

például az emberi hang frekvenciáit az idő mikro(sz)kópiáivá fejlesztették, akkor saját 

apparátusai sem egyszerű interfészek voltak, hanem a kittleri szentháromság mindegyik 

mediális funkcióját kihasználták. Az első részben megmutattam, hogy a médiatudomány 

autonóm tudományként értve miért tekinthet zsákutcás vállalkozásként a 

                                                             
1125 Jean-Louis Baudry megközelítése e kauzális médiatudományi vizsgálódás állatorvosi lova. Derrida 

ugyanakkor nagyon szépen berekeszti az ilyen irányú értelmezéseket, éppen a saját fegyverüket fordítva 

ellenük; a technológiai különbséget. Ugyanis komolyan veszi, hogy a médiumok stochasztikusságának egy 

azokhoz illlő médiumtörténetben is meg kell jelennie: az archívum mediális működésének a médiumok 

archívumában is érvényesülnie kell. Így, bár Derrida valóban kijelenti, hogy a pszichoanalízis „a múltban 

nem az lett volna, ami volt, ha az e-mail például létezett volna.” (DERRIDA, Az archívum kínzó vágya, 25.), 

a probabilitásnak is helyet biztosít az archiválási technika szerinte, melyben mindig benne foglaltatik egy 

nyitott jövőhorizont amellett, hogy az is bevésődött, amit a jövő előképe alkotott a múltban (Uo., 26). 

Vagyis szerinte csak a múltban lett volna más a pszichoanalízis, mert a dekonstrukció a jövőt a 

prognosztizáló elővéset ellenére sem kezeli kiszámíthatóként. Ehhez l. még: BÓNUS Tibor, Archívum – a 

múlt megalkotása és a jövő emlékezete: Jacques Derrida Freud-olvasatai nyomá(ba)n = Történelem, 

kultúra, medialitás, 324– 42.  
1126 Meg lehet tenni azt a jól hangzó, ám Lacan által némileg elutasított szabályt (l. 964. jegyzet), hogy míg 

Freud a legtöbb időbeli problémánál térbeliesített vizsgálatában (pl. memóriaműködés, álomképződés, 

stb.), addig Lacan a térbeli problémákat időbeliesítette (pl. tükörstádium, a prisoner’s dilemma, stb.). 
1127 DOANE, The Emergence of Cinematic Time, 39. Doane egy harmadikat is említ, az inercia és az idő 

szoros kapcsolatát Freudnál, a varázsnotesz felső rétegének (az átlátszó celofán) védekezőfunkciójára 

irányítva a figyelmet (Uo., 43.). Az inerciát én az első részben a halálösztön és az örömelv összefonódásával 

a regresszív működés kapcsán már Freud termodinamikai modelljénél tárgyaltam, a varázsnotesz 

értelmezésénél így nem térek ki újra erre a témára. 
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tömegmédiumok (Maß[en]medien) vizsgálatára, a második részben pedig a 

mérőmédiumok (Meßmedien) médiumarcheológiai alternatíváját követve tettem 

plauzibilissé a pszichoanalízis időkritikai potenciálját. E harmadik részben a modell mint 

médium generatív működése kapja a főszerepet: miként egyesíti magában azokat a 

műveleteket, amelyekkel tárgyából új folyamatokat hívhat elő. A modell nem egyszerű 

reprezentáció tehát, hanem az e rész mottójában idézett módon fedi le a teljes mediális 

spektrumot saját működésében is, amivel a reprezentáció feltételeit kitermeli. Helmholtz 

rögzítőszerkezetei is már úgy voltak hangolva (az emberi hang ábrázolásánál), hogy azok 

a legkisebb ingert és futamidőablakot (Laufzeitverzögerung) a fiziológiai 

jelfeldolgozásukban felfoghatóvá tegyék, ezzel egyben megjósolhatóvá is a grafikus 

eszközkészlettel. Azzal, hogy itt a médium maga generál adatot, egyben azokat az időbeli 

stádiumokat is láthatóvá teszi a gép és a psziché időkritikus differenciájában, amelyek 

nem tartoznak az előbbihez, hanem az utóbbiból hívódnak elő, mindazonáltal az 

apparátus műveleteinek köszönhetően. 

Az időkritikus differencia itt a következő: amikor valami egy gépben nem történik 

meg annak idejében, mint azt láttuk Freud termodinamikai pszichéjében, akkor az energia 

könnyedén elillan a hiányzó implementáció/installáció miatt, viszont az embernél az 

ütemezés a pszichés apparátus élő része, vagyis ami annál nem történik meg időben, az 

csak felfüggesztődik (de attól még modulál caput mortuumként, mint láttuk Lacan 

modelljeiben vagy Freudnál az esemény tekintetében), mint az (még) nyilvánvalóvá(/bbá) 

válik az ötödik alfejezetben tárgyalt varázsnotesz két rétege közötti üres helynek a 

szerepéből.1128 Tehát ahogyan a tudattalan folyamatai és a pszichoanalízis papírgépei 

egymáshoz kapcsolódnak, annak alapján mutatható fel a varázsnotesz teoretikus 

modelljének és az annak működését biztosító algoritmusnak, Freud 

lejegyzőapparátusának a pertinenciája, hiszen a varázsnotesz pontosan a tudattalan egy 

ilyetén módon befogható aktusára, az elfojtásra épít; a grafizmus inherensen végrehajtja 

azt az absztrakt, teoretikus struktúrát, amelyre referál(na). Ennek magyarázatára és 

bizonyítására szolgálna ez a rész. 

A Wegener által papírtigriseknek nevezett (mert a síkon belül inherens rendet 

kialakító) lacani mathémák1129 operativitása itt ténylegesen és kizárólag olyan teoretikus 

                                                             
1128 Vö. ERNST, Chronopoetik, 124. 
1129 WEGENER, Neuronen und Neurosen, 86. 
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folyamatokra mutat rá, melyeknek ugyanakkor időbeli faktorait is képesek megadni az 

interakcióik révén kitermelt saját idővel. Ehhez szükséges az Imaginárius modellezés, 

abban is egy hordozó (a sík), a térbeliesítés lépése a formalizációban; az eddigiekhez 

képest ebben jelentkezik tehát a regiszter újdonsága. Ugyanakkor itt kap egy lehetséges 

Akteur-Medien-Theorie szubsztrátumot is a lacani elmélet. Maga a mathémák általi 

mediáció képes arra, hogy a folyamatok ágenseit operacionalizálja: a topológiai 

modellezési praxis termeli így ki egyáltalában azokat a tagokat, amelyek részt vesznek a 

modellezett folyamatban, mely folyamat így egyszersmind a tagok interakcióinak és azok 

modellezhetőségének modelljeként szolgál. Ez a modellezési művelet önmagára hajtása 

(az előző részben láttuk ennek időbeli megfelelőjét a temporealitás kapcsán, hogy a 

művelet elvégzésének az ideje és a művelet által kitermelt idő egymásba érnek) topológiai 

aktusként értelmeződik Lacannál. Ha itt visszagondolunk Krämernek az előző rész 

bevezetőjében ismertetett megfigyelésére, hogy a V=>S relációhoz, vagyis a médium 

kódképző-manipulációs működéséhez, szükséges egy S=>V kapcsolat, tehát az 

időtengely-manipuláció avathat valamit médiummá, akkor magához e kétféle viszony 

közötti interkonnekcióhoz szükséges az Imaginárius. Vagyis a modell megváltozott 

episztemológiai státuszát jelzi, hogy az Imaginárius Valósba vezetése egyáltalában a 

Valós-Szimbolikus interakció elemeinek feltétele lehet. Tehát ahogyan a formalizáció 

egyben vezényel is (algoritmusként), ahogyan a sikeres jelölésben nem kihagyható az 

Imaginárius a Valós és a Szimbolikus között, vagyis összeköti a két regisztert 

mediációjával (extrapoláció, grafikus polifónia), a modellezés sem sima reprezentáció 

marad, hanem kapcsolatteremtő ágenciával ruházódik fel. Aközben képződik meg, hogy 

végrehajtott (operacionalizálódik), mint azt láttuk az előző részben: a struktúra úgy 

irányít, hogy az elemzési/műveleti keret mindig belejátszik a vizsgált folyamatba (például 

a mítosz esetében). Ezt a topológiai modellezés kapcsán Lacan topologerie-nek nevezi 

(ahogy nyelvelméletét linguisterie-nek). A síkhajlításokat arra használja fel, hogy 

megmutassa: ahogy a szimultaneitás nem feltétlenül jelent szinkronitást (vö. prisoner’s 

dilemma), a szinkronitás nem feltétlenül jelent szimultaneitást is (SIX 284) (vö. 

Patkányember), vagyis a tudattalan idejének a tudattalan folyamatok megjelenési idejével 

történő szinkronizálása még nem elégséges a pszichoanalízis számára, ugyanakkor két 

rendszer egyidejű működése is lehet egymással nem szinkronban (mint azt a 

varázsnotesznél látni fogjuk). A modellezés és a modell folyamatai tehát nemcsak 
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diszkurzív és non-diszkurzív, értelem és zaj, kód és dolog viszonyát hozzák létre (pl. 

elhatárolásként, kicsomagolásként), hanem magukban foglalják e viszonyokat. Ezáltal 

képesek megmutatni azt a jelöletlen helyet is, ahol a létrehozott különbségben kimaradó, 

de a különbség/viszonykialakításban kulcsszerepet játszó elem inzisztál:1130 ez Lacannál 

a lyuk (a), kittleriánusabban pedig az a Valós, amely átszökött a Szimbolikus rácsozatán. 

Vagyis a modellezés képes előállítani azt a nem jelölhetőt, amely enélkül megszűrődne a 

Szimbolikusban, és – mint láttuk és még látni is fogjuk – tulajdonképpen előfeltételeként 

szolgál valamennyi szimbolikus műveletnek. E logikának a posztulációjaként és egyben 

plauzibilissé tételeként azonosítom a topológiát Lacannál. 

Ha Miller némileg szabadkozva jelenti ki, hogy nehezen tudná megadni a topológia 

helyét a lacani életműben,1131 nyilvánvalóan túlgondolta a kérdést: a topológia helye a 

táblán van. Miller ugyanakkor arra is rámutat, hogy Lacan struktúra iránti vonzalma 

éppen ellenáll annak, hogy metaforizálni lehessen bizonyos teorémákat – az előszóban 

jeleztem, hogy a struktúra fogalma éppen a metaforizáltságtól a metaforikus (áthelyezési 

műveleti) operacionalizáltság felé történő elmozdulás – ennyiben maga is metafora, meta-

phorein.1132 Vagyis már Miller is úgy gondolja, hogy Lacan nem elégedett meg pusztán 

analógiákkal, hogy például a varázsnotesz a psziché működésének modellje, hanem 

kifejezetten annak a működésnek a strukturális tényezői érdekelték, amelyeket a modell 

nyitott meg saját magából.1133 Arról nem is beszélve, hogy a metafora koncepciója is 

átértelmeződik ebből a szempontból Lacannál: ebben a részben látni fogjuk, hogy a 

tropológiai-figuratív működés előfeltételévé egy topológiai szubsztrátum válik. Lacan 

tehát Miller szerint arra akart rámutatni, hogy modell és modellezett tárgy a struktúra felől 

együttesen kerülhetnek közel a Valóshoz, abban összeérve (az [objet] a 

dinamizmusában).1134 Modelljei így nem metaforák, hanem legfeljebb “matterphore”-

ák.1135 Méghozzá jobb híján azért, hogy a Valós működésének modellezése – legyen szó 

                                                             
1130 Vö. SIEGERT, Introduction, 15. 
1131 Jacques-Alain MILLER, Mathemes: Topology in the Teaching of Lacan = Topologically Speaking, 29. 
1132 L. a metaforikus működéshez a III. 5. b) ii. alfejezetet. 
1133 Uo., 30. 
1134 Uo., 31. 
1135 Lowell Duckert neologizmusa eredetileg Haraway azon gondolatalakzata mentén szituálódik, hogy a 

matterphore-ák „anyagi szemiotikai csomópontok és csomók, amelyeknél különböző testek és jelentések 

kölcsönösen formálják egymást” [kiemelés tőlem – S. R.] (idézi COHEN, Stone, 266.). Ez a definíció az 

ökológián kívül, topológiai kontextusban is működik. Doane szintén megjegyzi, hogy Freud 

varázsnoteszének komplex metaforikája nem az írás valamely koncepciójára irányul, hanem eltökélt 

materializmus: az inskripció ténylegesen karcolást jelent egy ellenállást biztosító anyaggal szemben. 

DOANE, The Emergence of Cinematic Time, 40. 
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a jelölésaktusról, mint az első részben, vagy a temporealitásról, mint a másodikban – se 

metanyelvbe, se pedig valamifajta valóságelv rehabilitálásába ne forduljon bele. Lacan 

ezért rukkol elő a topológiai csomóval, amely a három regisztert egybefűzi: maga a 

topológia az Imagináriushoz tartozik, ez az a matematikai horizont (Szimbolikus), amely 

megóvja egy transzcendens pozíciótól a modellt a modellezett tárgyhoz képest,1136  a 

középpontja a csomónak pedig a Valósé. (Itt ismét abba a metamodellezéses technikába 

futunk bele, amelyet az időmanipuláció műveletei kapcsán az előző részben már 

érintettem a Deleuze & Guattari páros skizoanalízisével rokonítva.) Ennek kezdete, 

vagyis a ’60-as évek topológiája Lacannál pedig arra irányult, hogy síkot biztosítson 

Freud dinamikus topográfiájának.1137 

Ebben a részben ennélfogva annak az izgalmas teoretikus lehetőségnek a 

kihasználására invitálnám az olvasót, hogy az a másik hely (der andere Schauplatz) 

Lacannál tulajdonképpen felől kétdimenziós kell legyen, a tudattalanműködés így 

vonalak interakciójaként rajzolódik ki: gráfok, mathémák, alakzatok segítségével. A 

tudattalan síkja Lacannál nemcsak úgy redukálhatatlan másik hely, hogy az a motorikus 

és szenzorikus pólusok között szükséges emlékezet lokációját kölcsönzi (ezt láttuk az 1-

2-3 modellen és átírásán, hogy a betűk mindig megtalálják a helyüket), hanem úgy is, 

mint ahogy Helmholtz és Marey esetében a kiesett idő helyének modellezéséhez (vagyis 

rögzítésére, feldolgozására és tárolására) a grafikus módszer vált szükségessé; Freud 

varázsnoteszének papírgéppé kiterjesztésére a topológia diskurzusában. Lacan papírgépe 

érdekes módon talán e topológiai modellezés, az általam chronotopográfiainak nevezett 

működés során viselkedik a leginkább úgy, mint Turingé: “turning metaphors of 

mechanical rules for mathematics into hypothetical plans for a machine that did 

mathematics.”1138 Ez pedig annak révén történhet meg, hogy a térbeliesítés valójában 

időbeli modelleket hoz létre,1139 egyben azokat a pillanatokat is rögzítve, amelyeknél 

hiány léphet fel: a diszkrét állapotok közötti váltásokat a topológiai formák 

kontinuitásával hidalja át (modellezési inmixing). Márpedig a pszichoanalitikus praxis 

bővelkedik a diszkontinuusnak kontinuussá gyúrásában: az álomfejtéstől a jelölésen 

                                                             
1136 Az erre vonatkozó kritikai észrevételekre a III. 5. b) i. alfejezet végén válaszolok. 
1137 Vö. THURSTON, Ineluctable Nodalities, 152. 
1138 Stephen SALE, Thinking By Numbers: The Role of Mathematics in Kittler and Heidegger = Kittler Now, 

53. 
1139  Vö. Juan David NASIO, Topologería: Introducción a la topología de Jacques Lacan, Amorrortu, 

Buenos Aires, 2007, 21. 
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keresztül az ősjelenet megképződésének azonosításáig, mint láttuk ezt az eddigiekben is. 

Például az álomfejtés aktusában folytonos mozgás megy végbe a szimultán 

egymásmellettiség és a narratív időbeliség között (egyszerűsítve, szinkrón és diakrón 

állapotokról beszélhetünk): maga a tapasztalat, az álomban felbukkanó napi esemény 

(Tagesreste) analóg szekvencialitása stádiumokra szabdalódik, mely elemek szimultán 

jelenlétük alapján funkcionálnak. Ennek elbeszélése a páciens által újra narratívát alkot, 

míg az analitikusi lejegyzésében ismét a képírás diszkréciója érvényesül, az 

esettanulmánnyá válás során pedig ezek között az elemek között újra kapcsolat létesül, 

így azok láncszerűvé formálódnak.  

Érdekes grafikai adalék lehet ehhez a praxishoz, mely így egyszerre dolgozik 

szimultaneitással (egyidőben jelenlévő álomtartalmi elemek) és szekvencialitással 

(láncalkotás) a felesleges elemeken keresztül érve célt (mint a botanikai álomnál az 

articsókája egymáshoz kapcsolta a botanikát [növényként] és a monográfiát [Freud 

olaszországi útja és tanulmányai]), hogy Carl Correns német botanikus éppen az 

Álomfejtéssel egy időben végezte kísérleteit különféle növényekkel, leginkább a 

pitypanggal, annak öröklésére koncentrálva. Correns egy olyan sajátos notációs rendszert 

dolgozott ki, mely egyszerre volt képes az egyes növények különféle fejlődési szakaszait 

végigkövetni, és általános szabályszerűségekre felfigyelni.1140 A lapot felosztva, annak 

bal oldalán a Gustav Reichenbach-féle jelölési módot alkalmazza, vagyis deskriptív 

formában írja le a növény tulajdonságait, míg jobb felé haladva a Gregor Mendel-i1141 

statisztikus és numerikus elrendezés érvényesül, vagyis adatok segítségével, az egyes 

fázisok együttes jelenléte révén sikerül követnie a növények fejlődését. 1142  Neki is 

diakrón (hogyan fejlődik a palánta) és szinkrón (a palánta tulajdonságai az adott 

időszakaszban) váltásokkal volt dolga. A leírás és az adatolás egymás mellé tétele indítja 

be az ő papírgépet, a két rezsim közötti mozgás pedig mintha éppen az álom 

dinamikájának az ingerektől az esettanulmányig tartó folyamatát adná azzal, ahogyan a 

                                                             
1140  Természetesen Correns nagyjából ugyanarra fókuszált, mint Mendel, akinek következtetései nem 

bizonyultak túl népszerűnek korában. Elsősorban azért nem, mert mindenki az evolúciós változások 

vizsgálatának és kutatásának lázában égett, azok okait kereste. A ma modern szintézisnek nevezett 

eljárásmód (l. 1063. jegyzet) másik tagja (a kísérleti genetika) pedig éppen a tulajdonságok 

megőrződésének lehetőségeivel volt elfoglalva, miután Charles Darwin 1835-ös San Cristobali útja után az 

orchideák révén nyert belátások alapján a disszonáns elemekre figyelt, vagyis arra, miként lehet egy olyan 

szervhez viszonyulni, amely eredetileg nem egy bizonyos célra lett kitalálva, viszont most mégiscsak arra 

szolgál. Erre kitértem pszichoanalitikai szempontból az előző rész negyedik alrészében. 
1141 Hans-Jörg RHEINBERGER, Scrips and Scribbles, MLN, 2003, 3 (118), 630. 
1142 Uo., 629. 
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papíron a diakrón deskripciótól a szinkronikus formuláció felé tartunk, balról jobbra 

haladva. Az első részben tárgyalt botanikai álom és annak megfejtése lényegében 

magának az álomfejtés folyamatának efelől értett modellje lehet. Az álomfejtés mint 

átírástechnika (a viszonyoké is), mely éppen azt aknázza ki a betűből, ami miatt 

mégiscsak – legalábbis kittleri szempontból – első számú médiummá válhatott (a 

technológiai médiumok előtt): bár a Valós része, de Szimbolikus szintaktikai struktúrákat 

volt képes manipulálni. Vagyis a graféma révén nyílt először lehetőség szerialitás és 

diszkréció differenciájára, egyúttal pedig e differencia modulálására is. Tehát az elemek 

felbontása és összekapcsolása, szerialitás és diszkréció szinkronizációja a betűnek 

köszönhető, ehhez viszont szükséges egy olyan sík, amelyen mindezen aktusok 

befoghatók (szimultán módon): amennyiben a szinkronikus elemeket diakronikusan 

olvassuk, az idő a tér funkciójaként jelenik meg két dimenzióban, 1143  szimultán 

aszinkronitást eredményezve. Az analízis praxisában alkalmazott átírások (az álomtól az 

esettanulmányig tartó folyamatot is ideértve) így lényegében analógok azzal a 

tudattalanhoz kötődő időbeliséggel, amelyet Freud dinamikus topográfiája mutat a 

memóriaműködés (mint az első részben demonstráltam, szintén átírásokra alapozó) és a 

percepció szimultán, de egymással nem szinkronban lévő működése közben. A modellező 

papírgép és a modellezett tudattalan egymásba érhetnek. 

Lacan mathémáit a tudattalanműködés e feltételezett idioszinkretizmusának 

modellezése és modulálása felől kérdezem ebben a részben. Tehát nem az érdekel, 

hogyan lehetne a topológiába visszavezetni azt, amit Lacan topologerie-nek hív, vagy 

milyen eltérés mutatkozik a matematika topológiája és Lacan sajátja között,1144 hanem 

hogy melyik az a műveletegyüttes, interakció, diskurzus, amit topológiainak lehet 

nevezni a lacani életműben, és mire jelentkezik válaszként. Felteszem, hogy ez Freud 

elsődlege és dinamikus topográfiájának (tudattalan-tudatelőttes-tudat) az ábrázolása 

(chronotopográfiaként); úgy térben, mint időben. A freudi életmű egészét tekintve embert 

                                                             
1143 Siegert a térkép teljesítményéhez, a topográfiához rendeli ezt: Bernhard SIEGERT, (Not) in Place: The 

Grid, or, Cultural Techniques of Ruling Spaces = Cultural Techniques, 102. 
1144 Ehhez remek elemzés viszont: Amadou GUISSÉ – Alexandre LEUPIN – Steven D. WALLACE, A partir 

de Lacan : Analyse topologique du signe linguistique et Formalisation mathématique des coupures 

épistémologiques, Mondes Francophones, elérhető az interneten: 

http://mondesfrancophones.com/espaces/psyches/a-partir-de-lacan-analyse-topologique-du-signe-

linguistique-et-formalisation-mathematique-des-coupures-epistemologiques/. Annyi egészen bizonyos, 

hogy csak a ’60-as évek topológiája felel meg a matematikai tételeknek: THURSTON, Ineluctable Nodalities, 

144. A gráfok pedig eleve nem a topológiához tartoznak a matematikában, Lacannál viszont a topológiai 

diskurzus azoknál is érvényesül, mint látni fogjuk a III. 5. a) ii. alfejezetben. 

http://mondesfrancophones.com/espaces/psyches/a-partir-de-lacan-analyse-topologique-du-signe-linguistique-et-formalisation-mathematique-des-coupures-epistemologiques/
http://mondesfrancophones.com/espaces/psyches/a-partir-de-lacan-analyse-topologique-du-signe-linguistique-et-formalisation-mathematique-des-coupures-epistemologiques/
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próbáló feladat valamifajta sematizációt készíteni a psziché alaprajzáról, akár mentálisan, 

akár grafikailag. Az első részben tárgyaltam Freud teoretikus fikcióját, hogy az elsődleges 

folyamatok az örömelv homeosztázisát szolgálják az elfojtás segítségével, ami feltételezi 

a tudattalant, ahol egészen addig marad az emlék, amíg készen nem áll a szubjektum vele 

szembenézni, ekkor pedig a másodlagos (tudatelőttes, bíráló feladatot ellátó) folyamatok 

lépnek működésbe. A második részben érintettem, hogy miközben az örömelv időben is 

elsődleges folyamat lenne, aközben előfeltétele a halálösztön ismétléses működése, ami 

szükséges ahhoz, hogy a progresszió regressziót eredményezzen (erre jelentkezik Érosz 

és Thanatosz mitikus diskurzusa e lehetetlenség megoldásaként), ahogyan az a pszichés 

működést jellemzi, illetve Freud történeti fejlődésről alkotott nézetét igazolja, mind 

lamarckizmusát, mind a kultúra eredetét tekintve. Az ellentmondások tehát a folytonos 

összecsúszásokból fakadnak: Freud teoretikus fikciónak ismeri el, hogy az elsődleges 

folyamatokat időbelileg is előzetesnek kell tételeznie, hogy a nyilvánvalóan későbbi 

bíráló instanciák másodlagosak legyenek, de közben a tudattalant és a tudatelőttest 

ugyanúgy egymásba játszatja, mint a halálösztönt és az örömelvet, sőt, a tudatos 

érzékeléshez csatlakozó tudattalan emlékképződést is egyidejűeknek tételezi, de eltérő 

helyeken (és mint látjuk az ötödik alrész végén, aszinkronikusan egymáshoz képest), a 

varázsnotesz két rétegében. Ezért nevezi topográfiáját dinamikusnak Freud, mert hol 

időben, hol térben érnek egybe azok a rendszerei a pszichés apparátusnak, amelyek 

mindazonáltal keresztmetszetein szimultán és progresszíven vannak jelen (l. 16. ábra). 

Lacan topológiája pontosan az ilyen spaciotemporális egymásbahajtásokat, az invariáns 

részeket kívánja modellezni, anélkül, hogy bármifajta chiazmatikus, tükrös viszony 

létesülne a tagok között (hogy a tudattalan a tudatos negációja lenne például), illetve, 

hogy ténylegesen azonosítódnának egymással. Tehát a dinamikus topográfia mint az 

eltérő időrezsimek (tudatos idő és tudattalan ideje) és a szimultán működés (nincs először 

percepció és utána emlékezés) szinkronizációs aktusa – mint az első részben Lacan + és 

- jeleitől a görög betűk mátrixáig történő átírások, a másodikban pedig a prisoner’s 

dilemma megmutatták ezt – a topologerie-t hívja életre a lacani elméletben. A dinamikus 

topográfia topológiája a chronotopográfia: egy olyan modellezés, amely nem a tudatos 

idő- és téralakzatokkal dolgozik, hanem műveletei a tudattalan saját folyamatait rajzolják 

ki.  
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Ahogyan Freudnál a tudattalanműködésből bontható ki a pszichés apparátus 

regresszív funkcionálása, így pedig nemcsak a tudattalan lesz a másik hely a pszichében, 

hanem a psziché helye is a tudattalan másik helyévé válik, az egy Möbius-szalagot ad ki 

Lacan számára. E szalag jellegzetessége, hogy egyetlen pontra redukálható, mint azt látni 

fogjuk (Lacan topológiájában), a psziché Möbiusában e pont pedig egy betűnek 

feleltethető meg. Az a betű így kiemelt jelentőséggel bír az egész harmadik rész 

szempontjából. Az a mint másik (autre vagy alterego), mint a komplex szám alkotórésze 

(a+bi, ahol b≠0), mint algoritmus, mint igazság, mint vágyok (objet a) vagy vágytámogató 

(objet petit a), mint 0, mint üres hely (lyuk) és a diskurzus (grafikus) többlete fog feltűnni. 

Az a grafikus polifóniája a lacani életműben egyesíti magában tropológiát és topológiát: 

az a mint rövidítés egyszerre áll ki az autre-ért és az objet a-ért, de írásképe már magában 

foglalja az objet petit a-t is, mivel kis a-val írt, illetve szintén formailag vág egybe a 0-val 

és a tórusz közepén lévő lyukkal, mely szervezi magát az alakzatot.  

 

 

34. ábra: a jelölés Möbius-szalagja 

 

Lacan topológiája a ’60-as években a Másik mint (pl. jelölési) műveleteket vezérlő 

algoritmus „laposságának” a formalizációjára törekedett.1145 Ez az optikai modellek után 

egy másfajta felfogás. Lacannál a “cut” topológiai művelete egy olyan metszetként 

tételeződik, ahol a felszín magába hajtható, e hajtás során pedig az ugyanazon oldal két 

felszíne közötti ürességben, az illeszkedésnél véli tetten érni a Valóst. A Möbius-szalag 

                                                             
1145 Ugyanakkor Lacan gépírónője szerint maga a mester is kétdimenziós volt, mint Lewis Carroll Through 

the Looking Glassának kártyalapkatonái, Lacan mélységét nem lehetett nem a táblán és a mathémáiban 

keresni: vö. Marie PIERRAKOS, Transcribing Lacan's Seminars: Memoirs of a Disgruntled Keybasher 

Turned Psychoanalyst, Free Association Books, London, 2006, 16.  
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ekkor jelenik meg gondolkodásában, kiindulópontja és végpontja is a 0, a vágás, az üres 

hely, ezzel az első részben már tárgyalt ún. schlechte Unendlichkeitot modellezve, a 

szalag ugyanazon oldalán haladást, amely mindig visszatérés a kezdőponthoz: a derivatív 

ismétlődést, az ismétlés 0-ját. A ’70-es években pedig maga a csomó, a három regiszter 

Borromeo-gyűrűkként történő összekapcsolódása lesz a 0.1146 Ezek állításom szerint az 

előző részben tárgyalt temporális apóriák topológiai megoldásai: a Farkasembernél az 

ősjelenetprodukciós művelete vált egy olyan láncnak a kiinduló elemévé, amelyen 

egyáltalán a művelet elvégezhető; Mózes hagyományból történelemmé lett, ehhez viszont 

ki kellett metszeni a lappangási időt, amikor elfojtottan működött a hit –a kontinuitást 

(hajtás) mind a két esetben a diszkontinuitás (vágás) garantálja. 

 

 

35. ábra: a Borromeo-gyűrűk 

 

Azt látjuk tehát, hogy a Valós itt már belső külsőlegességként konstitutív az 

Imaginárius formalizáció révén a Szimbolikus alfanumerikájában, a három gyűrű hozza 

létre, miközben mindez csak az imagináriusan tételezett topológiai diskurzusban 

valósulhat meg, a jelölhető hiányt, a 0-t átváltva egy térbeli pozícióra, ezzel pedig magát 

a hiányképzés műveletét produktívnak mutatva. Nem úgy, mint a betűnél vagy az optikai 

modelleknél: előbbinél egyfajta betörésként alapozódott meg a notáció Valósa a 

Szimbolikus jelölésben az Imagináriuson keresztül, utóbbinál pedig az Imaginárius 

viszonyok a Szimbolikus alapokra irányították a figyelmet. A topológia azonban úgy 

jelenik meg, mint egy modellező harmadik, amely megelőzi a másik két tényezőt,1147 

                                                             
1146 Pierre SKRIABINE, Clinic and Topology: The Flaw in the Universe = Topologically Speaking, 79. 
1147 Vö. SIEGERT, Introduction, 14. 
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amelyek ugyanakkor felépítik a kapcsolatuk modellezésére szolgáló alakzatot. A 

topológia tehát sem nem metanyelv, sem nem egyszerű reprezentáció. Miller erre Haskell 

Curry „U-language”-ét hozza fel példaként, ezzel egy olyan nyelvhez hasonlítvaa a lacani 

topológiát, amely egy tárgynyelvre vonatkozik. Az U-nyelv olyan rekurzív sorozat, 

melynek az elején a nyelv tisztán dolog (abszolút semmi, mint erről az ötödik alrész szól 

az univerzum hibája kapcsán), amely betűkben és formákban (mathémákban) jelenik meg 

(az objet a-ban, az ürességben, a csomóban a Borromeo gyűrűkben): puszta materialitás, 

nem jelölés, hanem a végbemenésének formalizációja.1148 A topologerie vagy a topológia 

diskurzusa Lacannál nagyon egyszerűen szólva nem más, mint a modellezés (ide tartozik 

a jelképződés is) műveletének modellezése, de egyben a modellezett és modell 

kapcsolatának feltétele is. Mint látni fogjuk, a szemiológiában ez az interpretáns, a gráfok 

esetében a sík mint hordozó, a nyelv figurativitását tekintve pedig a trópus 

performanciájához szükséges műveleti a priori. 

Az ötödik alrész első fejezetében ennélfogva arra a váltásra refklektálok, amely 

Lacannak a saussure-i bináris, jelölő-jelölt jelfogalomról a peirce-i háromosztatúra, a 

vehikulum-tárgy-interpretáns viszonyra történt meg. Először felvázolom a kontextusát 

annak, hogyan került egyáltalán előtérbe Peirce Lacan kései szemináriumain, vagyis az 

eddig némileg enigmatikus 0 (mint totális semmi és jelölhető semmi [az ismétlés 0-ja]) 

szerepét és az üreshalmazzal (az első és második részekben csak érintett) kapcsolatát 

fogom tárgyalni. Érvelni fogok amellett is, hogy bár Peirce a jel jelölő tagjára használja 

a jel vagy a reprezentámen kifejezéseket is a vehikulum mellett, Lacannál a legtalálóbb 

mégis az utóbbi terminus, mert felidézi a ’hordozó’ jelentést, márpedig a topológia mint 

Imaginárius leginkább egy felületként (és az azon végezhető műveletekként) teremt 

kapcsolatot a szimbólumok és a jelölhetetlen tárgy között azzal, hogy a két regiszter 

közötti viszony megképződésekor interpretánssá válik a végtelen szemiózist biztosítva. E 

dinamizmust olvasom aztán vissza a Schéma L és R közötti kapcsolatra, javasolva, hogy 

e hármosztatúság révén lehetséges az egyik mathémát a másikból kicsomagolni, Lacan 

diagramjai között ekképpen sajátos szemiológiát érvényesítve. Amellett érvelek, hogy 

Lacan gráfjai, amelyek a ’60-as évektől kezdve uralták gondolkodásmódját, egy olyan 

jelelméletet igényeltek, amelyben már a jelölő és jelölt közötti kapcsolatot is a jel részévé 

kellett avatni, e reláció pedig egyrészt a diagramok algoritmusa, másrészt működésük 

                                                             
1148 Jacques-Alain MILLER, U, ou ‹‹il n’y a pas de metalangage››, Ornicar?, 5 (1975), 69. 
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produktuma is; a blackboxing logikáját követik. Ennek eminens példáját a saussure-i 

búcsúként is értelmezhető Subversion de sujet et dialectique du désir szövegében adja 

Lacan, ahol a négy mozzanatból keletkező, három szintből álló vágygráfot úgy közelítem 

meg, mint amely maga egy visszatérés az a-tól (másik) az A-ig (Másik), vagyis az üres 

helytől az algoritmusig. Ilyet láttunk az időbeli rekurzió kapcsán az előző részben, a 

vágygráf topológiai rekurziója azonban a diagram műveleti feketedobozának 

önfeltöréséhez vezet: az irányított gráf vektorait követve az működése saját modellezési 

feltételeit adja ki outputként. Az ötödik alrész második fejezetében az a másik aspektusára 

térek ki, méghozzá arra, hogyan funkcionálhat a már a disszertáció első részében némileg 

homályban hagyott dolog a nyelv folyamatainak vezérlőjeként a lacani elméletben. 

Miután röviden áttekintettem a dolog fogalmának alakulását Freudnál és Lacannál, 

amellett érvelek, hogy a nem diszkurzív dolog soha nem háromdimenziós, hanem mindig 

a síkon, illetve a kétdimenziós formalizációban inzisztál. Az ezt követő alfejezetben 

megmutatom, hogy Lacan már egészen korán, az ’50-es évek végén, a nyelvi 

figurativitáshoz topológiai szubsztrátumot rendelt, egyben pedig megmagyarázom, miért 

tekinti eminens alakzatoknak a metonímiát és a metaforát mind a nyelv (jelölés), mind a 

tudattalan (topográfia) kapcsán. Ehhez kapcsolom hozzá a freudi varázsnotesznek mint 

topológiai modellnek az olvasatát.1149 Azt állítom, hogy a térbeli alakzat Freud számára 

lehetőséget biztosított a szimultaneitás aszinkróniájának bemutatására, az érzékelés 

(RAM) és az emlékezés (ROM) egymásbafordulásának topológiai hajtásként történő 

prezentálására. 

A hatodik alrészben Lacan legérdekesebb papírgépét, a ’68-as diáklázadások szülte 

négy diskurzust vizsgálom meg. Az első fejezetben Foucault szerepére térek ki ezzel 

kapcsolatban, leginkább a Mi a szerző? előadásának lecsapódására a lacani életműben, 

amely felől szituálhatóvá válik a visszatérés aktusa, legyen szó a freudi alapítóaktusnak 

a lacani elméletben történő újraértéséről, vagy az előző részben tárgyalt időbeli 

működésről (és ebben a részben a vágygráfnál megjelenő topológiai rekurzióról, illetve 

egyáltalában a topológiai rekurzióról mint Freud dinamikus topográfiájához történő 

visszatérési aktusról). Ehhez kapcsolom hozzá a Lacan varázsnoteszeként is felfogható 

Lituraterre szöveg értelmezését. A Lituraterre kapcsán világítom meg egyrészt az előző 

                                                             
1149 Az archívumra vonatkozó olvasatot most teljes mértékben mellőzöm, ahhoz azonban l. S. R., A derridai 

és mcluhani írás színterei: Jelölő kontra médium?, Replika, 76 (2011), 123–42. 
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részben csak érintett (ámde meghatározott) semblant fogalmát, hogy mit jelent Lacannál 

egy olyan diskurzus, amely nem látszat, újabb adalékot szolgáltatva az „írottdalom” révén 

a pszichoanalízis freudi fikcionalitásának tudományos státuszához. Másrészt ennél a 

szövegnél teljesen egyértelművé válik, hogy Lacan a betű diskurzusaként szituálta újra a 

pszichoanalízist, amivel a nyelvet kiterjesztette az íráskoncepciója révén a mesterséges 

nyelvekre, mint az első rész konklúziójában ezt már feltártam – összelapítva, két 

dimenzióban (viszont három regiszter segítségével) tette modellezhetővé mathémáival: 

topologizálva a tropológiát és térbeliesítve az időt. A hatodik alrész második fejezetében 

amellett érvelek, hogy miközben Lacan egyértelműen a forradalom dinamizmusát akarta 

megérteni a négy diskurzus egymásba fordulásaival és kombinatorikájával, egy olyan 

önműködő apparátust is sikerült előállítani, amely saját időbeliséggel rendelkezik, és 

önmagára reflektál valós időben, ha a folyamatai szimbolikusan kiviteleződnek is. A 

diskurzusok temporeális revolúciói nem egyszerű referenciális viszonyt képeznek így a 

forradalom eseményeihez képest, hanem saját folyamataikat belejátszatják az öngerjesztő 

forradalomba. Ezért jelenthette ki Lacan, hogy ’68-ban csak struktúrák vonulhattak az 

utcára – amennyiben az előző részben az inmixing koncepciójával árnyalt 

struktúrafogalom felől értjük ezt a kijelentését. Rávilágítok arra, hogy éppen egy törés 

’68 májusának revolúciója és a diskurzusok revolúciói ([vissza]forgásai), a tudás és 

igazság, tudat és tudattalan között teszi lehetségessé azt Lacan papírgépe számára, hogy 

a Másikhoz mint a modellezés folyamatát és a modellezett folyamatot egyaránt mozgató 

algoritmushoz el lehet jutni. 

  

5. T(r)opologizált t(r)opológia 

 

a) a 

 

i. univerzumunkban a hiba 

Bár Foucault 1969-es előadásában, melyet a szerzőfunkció megváltozásáról tartott, éppen 

Benveniste-nek a Saussure-höz fűződő viszonyát hozta példaként az általa bevezetett 

diskurzusalapító szerepének meghatározására, vagyis arra, hogy lehetséges és szükséges 

visszatérni az általános nyelvészet alakulásának a folyamatában ahhoz, aki azt létrehozta, 

az abban az évben indult Semiotica folyóirat első számában a francia nyelvész mégsem a 
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svájci bináris jelfogalmát elemezte, hanem Peirce háromosztatúját. Hogy ez a ’68-as 

diáklázadásokat meglovagló strukturalisták önnön árnyékukat átugró 

interdiszciplinaritását igyekezett volna még inkább hangsúlyozni, 1150  esetleg a nem 

sokkal később halálos stroke-ot kapó Benveniste-nek az ellenhagyománnyal történő 

végső szembenézési gesztusaként értelmezhető e cselekedet, azt nehéz lenne 

megállapítani. Mindamellett Jakobson például semmi furcsát nem talált Peirce ’60-as 

évek végi feltűnésében a francia szemiotikában, 1151  amikor a strukturalizmus és 

szemiotika kapcsolatát érintő előadásában kitért a szemiológia történetére is. Azzal 

magyarázta Benveniste furcsa döntését, hogy akkoriban jelent meg egy szemiotikai 

antológia, amelyből az amerikai pragmatista filozófust teljesen kihagyták. 1152  Amit 

Jakobson nagyra értékel Peirce gondolkodásában, az elsősorban a jelentés 

megképződésének elegáns és egyszerű modellje, hogy egy jel átfordítódik egy másik 

jelrendszerbe. Szerinte ez számtalan improduktív vitát képes lenne felfüggeszteni a 

mentalista és anti-mentalista szemlélet képviselői között. E fordítást Peirce-nél az 

interpretáns végzi el, melynek különböző módjait lehet tárgyalni a jel és az azt értelmező 

személy viszonyában is.1153 

Az interpretáns Peirce-nél tehát a vehikulum (a jel jelölő része) és a tárgy közötti 

megértett viszonyért áll ki. Azzal párhuzamosan, hogy a tárgy úgy határozza meg a 

vehikulumát, hogy annak egybe kell esnie vele egy bizonyos aspektusból ahhoz, hogy 

jelölni tudja, a vehikulum úgy határozza meg az interpretánst, hogy a jelölésének a 

legmeghatározóbb jellemzőit érvényesíti a megértésben, tehát az interpretáns a 

vehikulum és a tárgy közötti tényleges jelölési kapcsolatra mutat rá.1154 Ez egyben úgy 

eredményez végtelen szemiózist, hogy az interpretáns maga is jellé (vehikulummá) válik, 

amely újabb interpretánst kíván meg, és így tovább.1155 A jelet ennek megfelelően három 

újabb trichotómia révén véli megképezhetőnek Peirce, amelyek közül a legismertebb a 

második hármas, ahol a vehikulum a tárgyhoz képesti kapcsolatát vagy önmagában bírja 

(ikon), esetleg létezésével alkot kapcsolatot (index), vagy az interpretánshoz kötődése 

                                                             
1150 Vö. DOSSE, History of Structuralism, vol. 2, 129. 
1151 Megjegyzendő, hogy Derrida is szentel neki néhány oldalt Grammatológiájában. 
1152 Roman JAKOBSON, A Few Remarks on Structuralism, MLN, 1976/6, 1536. 
1153 Uo., 1537. 
1154 Charles Sanders PEIRCE, Logic as Semiotic: The Theory of Signs = UŐ., Philosophical Writings of 

Peirce, Dover Publications, New York (NY), 1955, 99. 
1155 Uo., 100. 
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révén (szimbólum).1156 Ez tehát a jelölés tárgyához kapcsolódó jelképződés hármassága, 

azonban Peirce beszél még a vehikulumra és az interpretánsra irányulókról is. Ha 

előbbinél, tehát a jelnek csak egy bizonyos jelölő részénél, nézzük a felosztást, akkor a 

qualisign egy egyszerű tulajdonság (quality) megvalósulása, mely megvalósulás 

mindamellett nem része a jelölésnek, a singsign (mint szinguláris) esetében egy valóban 

létező (pl. ok-okozati) kapcsolat révén történik meg a jelölés azzal, hogy a vehikulum 

létezése kiváltja a dolgot, ha pedig mindössze egy törvényen vagy konvención alapul a 

jelölés maga, akkor legisignról (mint legislative) beszélhetünk. 1157  Az interpretáns 

alapján Peirce rémákról ír először, amelyek akkor lépnek életbe, ha egy jelet annak 

alapján értünk meg, hogy tárgya bizonyos tulajdonságokkal bír, amennyiben viszont a 

vehikulum a tárgyra egzisztenciálisan vonatkozik, akkor már dicentről van szó 

(lényegében [lét]igei propozíciókról), végül pedig e felosztásban a harmadik típusú 

interpretáns által képzett jel az argumentum, ami a jelet úgy engedi megérteni, hogy az 

része egy szabályok által vezérelt rendszernek. 1158  Jakobson számára, mint azt a 

hivatkozott előadásában is kiemelte, lényeges, hogy Peirce jelelmélete e dinamizmus 

miatt könnyen tud váltani a lexémák, a fonémák és a szemantémák között, tehát 

ugyanolyan remekül alkalmazható mondatokra, mint ahogyan hangokra; kiválóan 

alkalmas hangzás és jelentés dinamikus viszonyainak leírására a morfológia, a szintaktika 

és a beszéd szintjén is.1159 Történhet ez azért, mert Peirce-nél vehikulum és interpretáns 

között is folytonos mozgás megy végbe, illetve a jelet alkotó tagok egyes tagjaiból fakadó 

felosztások sem elvágólagosakként lettek általa posztulálva, például a diagrammok 

ikonikus, indexikus és szimbolikus aspektusokkal is rendelkeznek,1160 mi több, a három 

hármas között is nagymértékű átjárhatóság figyelhető meg, ezzel pedig maga a felosztás 

is alkot egy diagrammatikus struktúrát.  

 

                                                             
1156 Uo., 102. 
1157 Uo., 101f. 
1158 Uo., 103. 
1159 JAKOBSON, A Few Remarks on Structuralism, 1536. 
1160 L. Winfried NÖTH, Semiotic Foundations of Iconicity in Language and Literature = The Motivated 

Sign, szerk. Olga FISCHER – Max NÄNNY, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 2001, 18., 

illetve Jørgen Dines JOHANSEN, Iconizing Literature = From Sign to Signing, szerk. Wolfgang MÜLLER – 

Olga FISCHER, Johns Benjamin Publishing Company, Amsterdam, 2003, 392. 
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36. ábra: Peirce jeldiagramja 

 

Ráadásul Peirce-nek az általam ismertetett szemiotikai taxonómiája a középső korszakból 

való (a korai után), a késeiben még a tárgyat is felosztotta közvetlenre és dinamikusra: az 

előbbi, ahogyan azt érzékeljük, utóbbi, ahogyan az ténylegesen van.1161 Az interpretánst 

pedig hasonlóképp közvetlenre (minden, ami a körülményektől és a kontextustól 

elszakadva nyilvánvalóvá válik a jelből, egyfajta szintaxisként), dinamikusra (a hatás, 

amit az elmében okoz), valamint végsőre, amely a dinamikus tárgy teljes megismerését 

foglalja magában. 1162  Tehát, először is, Peirce jelelméletének a kidolgozásában is 

jelentkezik a dinamizmus, a jel három tagja között (és azokon belül), másodszor pedig az 

általuk kialakított csoportokon belül és azok között is működik a végtelen szemiózis, 

nemcsak a jelek esetében. Hovatovább, Peirce maga sem rettent vissza a diagrammatikus 

érvelés grafikus formájától,1163 ami az eddigiek fényében megmagyarázza, miért vált 

rokonszenvessé az egyre inkább a mathémák felé forduló Lacan számára. 

Bár a VII. szemináriumtól, ahol egyébként az objet a fogalma először kerül elő, 

történnek rá sporadikus hivatkozások az életműben, a XIX. szeminárium záróalkalmán 

                                                             
1161 CP 8.335-6. 
1162 CP 8.314. 
1163 L. Benjamin MEYER-KRAHMER, “My brain is localized in my inkstand:” Zur graphischen Praxis von 

Charles Sanders Peirce = Schriftbildlichkeit, 401f. 
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tér rá Lacan első ízben a peirce-i jelelmélet részletesebb tárgyalására, egyszersmind pedig 

visszakapcsol a II. szemináriumbeli „Miért nem beszélnek a bolygók?” (első részben 

ismertetett) kérdésére – Peirce korai asztronómiai munkásságára is utalva ezzel (SXIX 

161). Lacan koreferense, François Recanati azt az apóriát idézi fel az univerzum születése 

kapcsán Peirce-nél, hogy nem lehetséges egyszerű analitikus művelettel a már létező 

dolgokból következtetni azok eredetére, hiszen az eredetből kinyerhető „utániság” már 

mindig fel is függeszti magát. E felfüggesztést tételezhetjük magának az utániságnak, 

mely csak azon inskripció révén különbözik a jelentől, amely az eredet törlése (SXIX 

149), vagyis az előttiség már mindig utólag konstruálható logikailag. Vagy inkább: az 

után már egy olyan előtt, amely előzetesen beíródott, és nem lehet deduktíve kihámozni 

a jelenből, mert az előttnek, mely az utánba később íródott, vagyis az utánból egyáltalán 

kinyerhető, semmi köze ahhoz az előtthöz, amely törlődött az utániság megalkotásával, 

amely maga felfüggesztődik. Egy másik helyen Lacan éppen ezt nevezi Wilhelm von 

Humboldt semblant-jának: Humboldt a nyelv eredeténél e dinamikát nem követte, vagyis 

félrevitte, hogy nem a grafikus eredetre koncentrált, mint azt Peirce kapcsán mindjárt 

látjuk, ezért még az előtt letiltotta az eredet kérdését a beszélt nyelvvel kapcsolatban, 

hogy hozzáfogott volna gondolatkísérleteihez (SXVIII 54). Hasonló időbeli apóriával 

már eleget foglalkoztam az előző részben, így most inkább a gondolkodás azon grafikus 

horizontja érdekelne, amely ezt fel tudja oldani.  

Lacant leginkább az foglalkoztatja, hogyan jelent meg a hiba a Szimbolikus 

univerzumában, miként lehetséges az az ellentmondás, hogy az üres hely, a lyuk jelölhető, 

mint Peirce Menónjánál az üres halmaz (l. 25. ábra), hogy az inskripció jelölése 

kettéoszlik; lehet törlés is. Ennek fordítottja, hogy maga a lyuk a jelölést alkotja, a hiány 

strukturál: ez a topológiai diskurzus logikája,1164 amely egyidejűleg lehetővé teszi az a=a 

és a≠a kijelentéseket. 

 

                                                             
1164 SKRIABINE, Clinic and Topology, 79. 
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37. ábra: a tórusz 

 

Ez a lyuk, amit Lacan a VII. szemináriumtól kezdve dolognak nevez, az objet a egyben a 

tárgy hiánya és a hiány tárgya, a 0, ami csak a nyelv figurativitásának egyetlen 

mozzanatában válik jelenlévővé, mint ez a következő fejezetben tisztázódik, a Ø (üres 

halmaz) jelölést kapja. Ahogy említettem, Lacan Peirce kapcsán jut el annak kérdéséig, 

miként lehetséges egyáltalán ilyen jelölést létrehozni, vagyis hogy az inskripció ürességre 

vonatkozik és az üresség vezérli azt, de az inskripció egy jelölt ürességet is létrehozhat 

(törlésként, mint Turing írófeje a szalagon). Illetve hogyan lehetséges, mint az majd 

szintén a következő fejezetben Freud varázsnotesze, a következő alrészben pedig Lacan 

írottdalma (Lituraterre) kapcsán nyilvánvaló lesz, azt posztulálni, hogy az írás 

tulajdonképpen mindig törlés: ennyiben az utániság mint (ön)felfüggesztődés egybeér az 

eredet eltörlésével a grafikai praxisban (topológiai hajtásban az üres helyen). Lacan 

halmazelméleti analógiára hagyatkozó nyelvelmélete itt ugyanis azt feltételezi, hogy ha 

adott egy a, akkor az a≠b, a≠c és a≠d formula alapján, a {b,c,d} halmaz jelkészletként, 

tulajdonképpen nyelvként jön létre e kimaradó tag (a) miatt. A paradoxon, hogy a 

halmaznak az a nem része, vagyis ezen az üres helyen alapul az egész halmaz, de az a-

nak is van egy zéruspontja, mert megképződéséhez még adottnak kell venni egy a=a 

operációt, amelyet viszont semmi nem határoz meg. Ugyanúgy nincs másikja, ahogyan a 

Másiknak nincsen másikja, ahogyan egy algoritmus vezérli a kódot, de nem kódolható, 

ahogyan a betű nem állítható semmivel oppozícióba, és, ami a legfontosabb ebből a 

szempontból, hogy a halmaz jelölése nem tartozik a halmaz elemei közé, mégis képesek 

vagyunk azt az a-t jelölni, ráadásul a-val jelölni: olvasatomban ennek modellezésére 

találja meg Lacan Peirce logikájának segítségével a topológiát a ’70-es években. 
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Ezért a XIX. szemináriumon nyújtott olvasat folytatása előtt a szintén Peirce-nek ezt 

a logikai megoldását tárgyaló XXI.-et iktatom most közbe, és onnan kapcsolok vissza a 

szimbolikus univerzum hibájára/hiányára. Mivel oldható fel tehát Lacannál annak 

apóriája, hogy valami mindig kimarad Valósként? Egész egyszerűen a karakterekkel 

(chiffres), hogy az univerzumba (a Szimbolikus világába) bevezetődik egy 1-es is a 0 

mellé (SXXI 196). Bármi feljegyzésre méltó (notable) ebben az univerzumban kap e 

binaritás mellé egy a jelölést (notation) változóként és viszonyként (egyben ürességként 

is, ha bármilyen értéket felvehet differencia nélkül [mint egy x]); ha kivonásnak értjük a 

dolog eredetét az univerzumból, vagyis hogy az a kívül kell essen a nyelv b,c és d által 

alkotott halmazán, akkor az a(1-a) művelet 0-t kell eredményezzen, mert a Szimbolikus 

jelölhető üres helyére kell mutatnia. Miért segít itt a matematikai formalizáció Lacannak? 

A szemiotikai és a matematikai formalizáció különbségére a következő alfejezet elején 

térek ki, elöljáróban csak annyit jegyeznék meg, hogy előbbi esetében az előttiség és 

utániság feltételezett közös inskripciója egy jel törléséé – a dekonstrukció elment ezzel 

kapcsolatban a falig. Ez azt jelenti, hogy a hiány jelölhető, de e jelölés révén már 

különbség is van a jelölhetetlen hiánnyal szemben, amely utóbbinak magának jelölhetővé 

kell válni, hogy e differencia létrejöhessen, tehát már az eredeti hiánynak is jelölhetővé 

kellene válnia, ami csak egy törlés révén válik a Szimbolikuson kívülivé. Lacan viszont 

azt állítja, hogy a grafémákban már benne van egy olyan lehetőség, amely az eredeti 

hiányt nem szemiotizálja, ez az eljárás pedig „annyiban különbözik a metafizikától, 

amennyiben az feltételez egy szubjektumot, én viszont másnak az elemeit akarom itt 

artikulálni, nevezetesen, egy praxisét, és ez önmegkülönböztető ennek mentén, 

megkülönbözteti magát egy tiszta helytől, egy tiszta topológiától, és ez azt is jelenti, hogy 

definíciója pontosan e praxis helyéből nyerhető ki” (SXXI 197). E hely pedig Lacan 

számára a három regiszter találkozása lesz, a csomó a Borromeo-gyűrűknél.  

Már a hagyományos recepcióban is megjelentek azok a hangok, amelyek a Borromeo 

csomót (Valós) a topológia kétdimenziós felszínére nem redukálhatlatatlanként 

azonosították, ezzel pedig nem reprezentatív vagy metaforikus potenciálként kezelték, 

hanem pontosan a három regiszter közötti összefűzés (nouage) struktúrájával 

azonosként.1165 Vagyis a gyűrűk közötti kötő üresség a Valóshoz tartozik, miközben 

ennek transzformációja a topológiai egyenleteknél a Szimbolikus, a formáknál pedig az 

                                                             
1165 THURSTON, Ineluctable Nodalities, 148. 
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Imaginárius regiszterében megy egyidejűleg végbe, ahogyan maguk a gyűrűk szintén 

szimultán jelen vannak három regiszterként a síkon (vö. ehhez a fallosz hármasságát az 

előző részben kopulaként aposztrofálva). Ha olyan kérdések merülnek fel, hogy a 

szubjektum szimbolikus és imaginárius aspektusait miként lehet egymáshoz kapcsolni, 

vagy a Szimbolikus és Valós közötti törést áthidalni, 1166  erre Lacan a XXI. 

szemináriumban adja meg a végső választ. A Valós csomózás mint két dimenzióra 

kilapított írás köti a regisztereket úgy, hogy azok formalizálódása Imagináriusan megy 

végbe (SXXI 198). Eközben a Szimbolikus regiszter is végig jelen van a 0-1 viszonyban: 

a(1-a)=0, a=0. Amit Lacan a két dimenzióban feltűnő három dimenzión ért a XXI. 

szemináriumban, némileg félrevezető. A három dimenzió ugyanis a három regisztert 

jelenti, mindegyikhez hozzárendelve egy számot dimenzióként. A Szimbolikus megkapja 

az 1-est, mint univerzum (a 0 mellett), az Imaginárius a 2-est, mint két dimenzió(s sík), a 

Valós pedig a 3-ast, amely a három regisztert összekötő csomó, ez utóbbit ugyanakkor a 

három regiszter hozza létre Borromeo-gyűrűszerűen, hiányt termelve ki interakciójukkal 

(SXXI 198). Nem véletlen, hogy Lacannak egy ilyen dinamikus formalizációhoz Peirce-

re és az ő háromosztatú, a tényezők közötti váltást lehetővé tevő jelfogalmára volt 

szüksége, ahogyan ezt néhány évvel később explicitté is tette, amikor arról beszélt: 

meglepő számára, hogy a nyelvet nem három dimenzióban gondolták el, általában 

jelölésileg lapítják ki, és nem topológiailag (SXXIV 51). Saussure bináris jelfogalmára 

utalva ezért is rukkolt elő az írás kétdimenzionalitásával, miközben három gyűrűt fűz 

egybe, ezzel egy átvitelt megvalósítva a háromról a kettőre, ugyanakkor ezt a 

dinamizmust nála már a Peirce-féle háromosztatúság legitimálja. Márpedig nagyon úgy 

tűnik, hogy Lacannál, ha nem teljesen problémamentesen is, de processzuralitásában 

mindenképpen megfeleltethető a peirce-i jel három alkotórésze a három regiszternek. Így 

a vehikulum az Imagináriusnak, a tárgy a Valósnak, a Szimbolikus pedig az 

interpretánsnak. De ugyanígy interpretánssá válhat a vehikulum is a topológiai 

ábrázolásban, sőt, a Valós mint csomózás is lehet interpretáns (SXIX 161). 

 

                                                             
1166 Uo., 149. 
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38. ábra: a topológiai interpretáns mint csomó 

 

Az ábrán a Valóst és a Szimbolikust összekötő Imaginárius alakilag (tehát imagináriusan) 

utal a szumma (∑) szimbólumára (ezzel a szimptómát jelöli Lacan), tehát Lacan három 

regiszterének összekötési aktusában jelen van mindhárom regiszter, 1167  ugyanis a 

csomózás mint írás a Valósé, a szumma a Szimbolikusé, a topologikus kötés az 

Imagináriusé. Miközben pedig e három regiszter külön-külön csomózódik össze, a 

regiszterek egymásra fordulása maga válik egy topológiai hajtássá, amelynek szemiotikai 

ekvivalense a peirce-i jelölési dinamizmus, a végtelen szemiózis. A gyűrűk egymáshoz 

kapcsolódása ebben az esetben egy olyan centrifugális-centripetális váltást indukál, 

amely mozgásba hozza őket (forgatás [mint látni fogjuk a következő alrészben a négy 

diskurzusnál], nyújtás, hajtás, stb.), és folyamatosan áthelyezi a regisztereket (SXXI 204), 

vagyis az egyes gyűrűkhöz nem mindig ugyanaz a regiszter tartozik – a Szimbolikus nem 

mindig összekötő a grafikus ábrázolásban, ott éppen az Imaginárius válik 

kapcsolatteremtővé a gyűrűk között a Valóson keresztül – ezért is írtam az előszóban, 

hogy nem érvényesítem a Kittler-féle regiszter–művelet fixálást. 

 

 

 

                                                             
1167 Uo., 155. 
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39. ábra: a gyűrűk nyújtása és forgatása 

 

A regiszterek a három gyűrű forgási módjainak köszönhetően – mintha csak olyan 

futószalagon történne ez, melynek maguk is fogaskerekei – arrébb kerülnek az óramutató 

járásával megegyező vagy ellentétes irányban, attól függően, hogy jobbra vagy balra 

polarizáltak (SXXI 16). Bár a XXII. szeminárium az RSI címet kapta, ez pedig Lacannál 

a vallásos diskurzusnak feleltethető meg, amely az Imaginárius Szimbolikusát realizálja, 

a pszichoanalízis – mint annak azt ezt megelőző két részből már nyilvánvalóvá kellett 

válnia – a Valósnak a Szimbolikusba formalizálására vállalkozik: IRS.1168 Ez a topológiai 

formákat tekintve arra irányítja a figyelmet, milyen megjelenési módjai vannak a 

külsőnek a belsőben, a lyuknak a felszínen. 1169  Tehát a pszichoanalízis annak 

modellezésében érdekelt, hogy a Szimbolikus és a Valós között milyen interakciók 

mennek végbe, a formalizálhatóságuk pedig azért nem lehet pusztán reprezentáció, mert 

a két másik regiszter már meghatározzák a maguk formalizálhatóságát (mint a vehikulum 

és a tárgy az interpretánst), viszont erre az aktusra már eleve a formalizáció 

viszonyképzése jogosítja fel őket (az interpretáns már egy vehikulum kell legyen). Ezáltal 

                                                             
1168 FINK, The Lacanian Subject, 143. 
1169 Juan David NASIO, Objet a and the Cross-Cap = Topologically Speaking, 101. 
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a modell aktív aktánssá válik egy visszahatásban a regiszterek között lévő kapcsolatokat 

tekintve. Lacannak Peirce dinamikus jelszemléletére volt ehhez szüksége, hiszen így az 

Imaginárius mint topológiai felszín, de nem tiszta topológia – ahogyan azt már fentebb 

idéztem, mindig átmenetben – leledzik az interpretáns és a vehikulum között: egyszerre 

dinamikus interpretáns, ahogyan hozzáférhetővé teszi a közvetlen tárgyat, a Valóst,1170 

azonban célja, hogy végső interpretáns legyen a dinamikus tárgy teljes megismeréseként 

(vagyis a viszony modellezhetőségének viszonyaként). A Borromeo-gyűrűkben így 

laposodik el a Valós írásként (SXXI 207), egy kétdimenziós síkon mint hordozón 

egyszerre algebrai (Szimbolikus) és geometriai (Imaginárius) topológiaként 

modellálódva: előbbi ∑-ként (mint matematikai jel), utóbbi kötésként (mint modell) 

hajtja ezt a műveletet végre.  

E topológiai szemlélet egyik érdekes hozománya, hogy a kései Lacan mégiscsak 

elkezdte értékelni Freud másodlagos topográfiáját. Ez készteti arra, hogy az addig 

lesajnált, és Freud valamifajta popularizálódásának szimptómájaként felfogott derivatív 

topográfiát újra elővegye, amely így írásként nyeri el jelentőségét, méghozzá egy tojás 

erővonalaiként, amelyből az én kirajzolódik (SXXI 60). Az egészen biztos, hogy itt Lacan 

gyakorlatilag maga jár tojástáncot Guattariék 1972-es könyvének egyik teorémája, a 

szervek nélküli test (corps-sans-organes) körül,1171 nem pedig a petefészekre céloz a tojás 

és az én kapcsolatában. A hallgatás, a megszakítás, a nyelvhiány helyeként meghatározva 

az Ősvalamit, az életműben először és talán egyetlenegyszer elismeri Lacan, hogy Freud 

másodlagos topográfiája némi progresszivitást mutat az elsődlegeshez képest: 

„Kétségtelen, hogy ez a testet csak bonyolultabbá teszi, a testet, amennyiben az ebben a 

                                                             
1170 Vö. SCHREIBER, Stop Making Sense!, 184. 
1171 Lacan személyes támadásnak vette a L'Anti-Œdipe-et még annak ellenére is, hogy Deleuze leült vele 

beszélgetni a megjelenés előtt, és igyekezett tompított formában előadni téziseiket, miközben biztosította 

feltétlen tiszteletéről a mestert, aki a ’60-as években egyébként nagyra tartotta Deleuze-t és munkásságát. 

(Bár vendégeskedése Deleuze-éknél elég botrányosra sikerült Nantes-ban, erről a történetről azonban most 

nem kívánok írásban beszámolni.) Ellentétben Jean-Luc Nancy és Phillipe Lacoue-Labarthe Le titre de la 

lettre-jével, amely a L’instance de la lettre tanulmányának szoros olvasatát adta, Deleuze-ék munkájának 

olvasását ugyan nem tiltotta be az Ecole Freudienne-ban, de nem engedte nyilvános vitára bocsátani. A 

hallgatói visszaemlékezések szerint ugyanakkor nem véletlen, hogy a XXI. szeminárium címe az Apa 

Nevei (Les noms du père – Les non-dupes errent) paronomáziája, és bár állításuk szerint azon még csak 

utalni sem utalt a L'Anti-Œdipe-re (DOSSE, Gilles Deleuze & Félix Guattari, 209f.), a freudi Ősvalami 

tojásszerűségének újraértése szerintem a corps sans organes koncepciója alapján történt meg Lacannál. 

Ugyane szemináriumon hozakodik elő viszont azzal, hogy a ’74-es milánói szemiológiai kongresszuson 

Jakobson A Glance at the Development of Semiotics előadása lehengerelte, és bár a nyomtatott változatban 

nem találtam rá explicit hivatkozást, Lacan állítja, hogy a nyelv materialitásánál valójában őt követi 

Jakobson, hiszen ami a strukturalista nyelvészt érdekli, az tulajdonképpen a lalangue lenne (SXXI 234).  
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sémában az én, az [az] én, amely ebben az írásban tojásdad” (SXXI 60). Freud e 

másodlagos topográfiával ugyanakkor egy sajátos „hajlítását” is véghezviszi a pszichés 

apparátusnak: „az érzékelő rendszerből kiinduló lelkit, a tudatelőttesig ››én‹‹-nek, a másik 

lelkit pedig, amelyben ez folytatódik, és mint tudattalan folytatóddik Groddeck 

szóhasználata szerint ››Es‹‹-nek nevezzük.”1172 Bár Freud azt is kiköti, hogy magában e 

tojásszerű ábrázolás – amely mindazonáltal felfüggeszti az Álomfejtés tudattalan–

tudatelőttes–tudatos folyamati linearitását (l. 40. ábra) és az énnel (az Ősvalamire 

felületként [mint tojásra a csíralemez] simuló percepciós rendszerrel) való összecsúszását 

a tudattalan folyamatainak1173  – nem jogosít minket értelmezésre. 1174  Lacan számára 

azonban a másodlagos topográfiánál éppen a modellje bizonyul produktívabbnak, 

méghozzá a vágás során megfordítva az Ősvalami és én viszonyát: „ami a két lelki terület 

egymással való érintkezését illeti, egyrészt az ››ösztön-én‹‹ [Ősvalami]-ben végbemenő 

tudattalan folyamat a tudatelőtti nívójára emelhető, és az énbe tevődik át; másrészt pedig 

a tudatelőtti tartalom az énben fordított utat is megtehet, és visszakerülhet az ››ösztön-

én‹‹-be.”1175 Az Ősvalami behajtása hiányként az énbe (és nem az Ősvalamiben az én 

felületként való meghatározása, mint az eredeti freudi diagramban [vö. 29. ábra]) azonban 

több mint egy évtizeddel korábban megalapozódott topológiailag, amikor Lacan a “cross-

cap”-ről beszélt, vagyis olyan kétdimenziós felületről amely kontinuus és egyoldalú, a 

Möbius-szalag azon intervalluma, ahol az átfordul önmagába (SIX 357): ezért nem 

vonalak, hanem felszínek hozzák létre szerinte a csomót, méghozzá egy oldal két felszíne 

(SXXII 54). 

 

 

40. ábra: Lacan tojásdad felülete mint az Ősvalami és az én 

                                                             
1172 FREUD, AZ Ősvalami és az én, 27. 
1173 Uo., 28. 
1174 Ua. 
1175 UŐ., Mózes, 152. 
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Ez a kontúr pedig pontosan egy vágással (cut) alakítható ki a Möbiuson, amelynek 

eredményeként a szalag önmagába hajtható, ezzel a középső részét elszeparálva, 

aszimmetriát felállítva a vágás által (SIX 358): a külsőt belül lehet ábrázolni (vö. 

Ősvalami mint archívum az énben, amelyből utóbbi válogat felettes ént, avagy az Apa 

törvény előtti törvényének problémája az előző részből). Freud másodlagos topográfiáját 

Lacan csak így képes nem chiazmatikusan tálalni, tehát ugyanolyan dinamikus 

topográfiaként, mint az elsődlegest: a Valóst a Szimbolikusban felmutatni a vágás 

műveletével tojásdad formában az Imaginárius segítségével. A kívül így kerül belülre 

topologikusan. A belsőben lévő külső mint feszültség,1176 egy örvény (centrifugálisból 

centripetális), mely hajtja a forgásokat, és nem hagyja érintetlenül a regiszterek helyi 

értékét (illetve a diskurzusok egymásrahatását, mint azt látjuk a következő alrészben): ez 

a 0 operacionalizálódása. 

Visszatérve Lacan XIX. szemináriumi olvasatához, az üresség, a cut formalizációja 

Peirce Menónjánál (l. 25. ábra) már kiütközött: nála is kalkulált helye volt a hiánynak, 

jelölést pedig pontosan annak köszönhetően kaphatott, hogy merre fordult a véset. Tehát 

attól függően, hogy függőleges vagy vízszintes formát öltött, vésődött be a lyuk, 

szakítódott ki valami az univerzumból, vált jelölhetővé az üres halmaz (SXIX 151). Lacan 

érvelése látszólag Peirce egzisztenciális diagramjaira fut ki itt, hogy a potenciális 

semmiből hogyan jöhet létre lehetetlenség, amely ugyanakkor szemben áll a totális 

semmivel. De valójában az artikulálható ellentmondások grafikus terepére koncentrál: 

létezik olyan x, amely nem eleme x-nek, ez csak az üres halmaz és annak jelölése lehet. 

Nála a totális (differencián kívüli) semmi 0-ját az inskripció ismétlésének semmije 

rekurzíve adja úgy, hogy az ismétlés 0-ja (az 1 miatt) nem másik nélküli üresség (SXIX 

154): a művelet kitermel egy differencia nélküli lyukat, mint a vágás a formában, de ez a 

lyuk már eleve nélkülözhetetlen a forma létrejöttéhez (pl. a tórusz esetében, illetve l. majd 

Freud varázsnoteszéhez kapcsolva a következő fejezetben), ahogyan azon binaritás 

létrejöttéhez is, amely az ismétlést lehetővé teszi (a 0-1-es kódolással). Vagyis a kérdésre, 

hogyan hozhat létre egy üresség olyan ürességet, amely jelölhető, illetve a jelölhető 

üresség jelölése hogyan termel ki abszolút ürességet (vagyis a totális semmi 0-ja az 

                                                             
1176 Rokonságot mutat ez Foucault-nál a kívüliség gondolatával, hogy az sem nem csendes, sem nem békés, 

hanem az az üresség, ahonnan a szavak folytonosan kibomlanak. A nyelv üressége így nem más, mint a 

lacani Valós. Ha Foucault a tudat „édes belsőlegességét” hirdette is, annak törvénye, amely a rendezőelvet 

biztosítja, maga a kívüliség. LANE, The Experience of the Outside, 334. 
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ismétlését és vice versa) – amely így annak kérdése is, miként lehetséges olyan a, mely 

dologként kívül esik a jelölésen (az a a b,c,d halmazon kívül), de az a és a b,c,d halmaz 

közötti bináris oppozíción is –, Lacan azt a választ adja, hogy magának a művelet 

ürességének a jelölhetőségével, vagyis a bináris jelből kimaradó harmadik jelével: a 0 és 

az 1 közötti a-val. A totális semmi és az attól elkülönülő ismétlés semmije egymásra 

hajtódnak a viszony konstitutív modellezhetőségében, ami nem más, mint az a négyzetre 

emelése: a2, mint azt a következő fejezet címe mutatja. (Az ismétlés 0-jára egyébiránt már 

láttunk példát az előző részben a kasztrációval kapcsolatban az Apa Neveinél [és az apa 

önkasztrációjánál, hogy nincs ott a fallosz, de a művelet elvégezhető], a következő 

fejezetben pedig éppen az Apa Neveinek metafora státusza mutatja meg, hogy 

topologikusan miként érthető tetten az ismétlés üressége [a tórusznál]). A XIX. 

szemináriumon pedig pontosan az merült fel problémaként – mielőtt a peirce-i 

szemiológiát Condillac jelelméletével kezdte volna rokonítani Lacan és koreferense, ahol 

egy jel két másik között áll átmenetként (SXIX 158) –, hogy miként lehet nem időbelileg 

elgondolni azt, ami idő előtti (SXIX 155), vagyis bármilyen bináris viszony kialakítóját, 

a Szimbolikus előtti Imagináriust. Erre Lacanék megoldása az, amit topológiai 

rekurziónak neveztem e rész bevezetőjében: az előttiség és utániság olyan formalizációja, 

amelynek révén Freud tudattalanműködésének (a tudatostól eltérő) autonóm ideje – az 

emlékezés és érzékelés együttes megtörténtéhez igazodva – kitermelődik egy síkon.  

Ha a formalizáció az Imagináriushoz tartozik, ennyiben pedig nincs differencia a 

topologikus formák és az egyenletek között, tehát a tórusz és az a(1-a)=0 megegyeznek 

ebből a szempontból, mint amelyek az ürességet jelölhetőként adják ki, továbbá mind a 

topológia, mind az egyenlet egyesíti magában mindhárom regisztert, akkor a 

Szimbolikusban – mely regiszterben a pszichoanalízis dolgozik – hogyan válhat mindez 

megragadhatóvá? Milyen szemiológiát eredményez tehát a formalizáció a dolog (a, 

totális semmi, lyuk, üresség) elkülönbözítő, de önmagától el nem különböződő 

jelölésének összefüggéseit illetően? Itt mutatkozik meg az Imagináriushoz tartozó 

modellezés konstitutív volta, hogy nem kizárólag ábrázolja a jelképződési viszonyt, de ő 

maga válik annak feltételévé: relációként tételeződik a jelképző műveletekben, 

amelyekben önmagára hajtódik vissza. Olyan rekurzivitás ez, melyet a függvény esetében 

láttunk az előző részben a temporealitás kapcsán, amikor a műveletsort önmagán 

végezzük el, ezzel egy új műveletet létrehozva, vagy akkor is ez jelentkezik, amikor az 
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időbeli lefutás a folyamat kitermelt idejével együtt új időbeliséget ad (vö. Lacan 

prisoner’s dilemmája). Ez ebben a részben nem időbeli, hanem térbeli szempontból 

érvényesül, de utóbbi éppen az előbbi modellje Lacannál, ahogyan azt a vágygráfnál látni 

fogjuk a következő alfejezetben, egyben topológiai komplementert biztosítva a kasztráció 

időbeliségének és az automaton működésének, immár egy hármas jelfogalommal. 

Egyrészt Lacan a szimbolikus turingi papírgépet itt materializálja a 

topologizálással. 1177  Mert ha maga a Turing-gép nem konkrét szimbólumok 

absztrahálásán alapul, hanem azon, milyen alapvető operációkkal lehet felállítani és 

szétbontani az alfanumerikus láncolatot,1178 akkor az eredeti turingi apparátus mindig is 

szoftveres emuláció marad, ahogyan az előző két rész bevezetőjében körbejártam Kittler 

(vö. lejegyzőrendszer 2000 a médiumtörténet apróiájából) és Ernst (vö. a Turing-gép nem 

időkritikus) felől. Lacan ezt a freudi varázsnotesz materialitása irányába kezdi eltolni, egy 

tényleges Möbiusszá hajtva a gondolatkísérletet úgy, ahogyan Turing egydimenziós 

papírszalagját is kiterjeszti kettőre, topologizálva a komputációt. Mert ha Freud azt állítja 

is, hogy sokkal primitívebb mechanikusan a varázsnotesz felépítése, mint az érzékelést 

segítő apparátusoké, belátja azt, hogy attól még jóval komplexebb folyamatokat kell 

modelleznie:1179 ez a Turing-gép egyszerű felépítésének sajátja, mint arról az előszóban 

volt szó, illetve ez az a faktor (lényegében maga a digitális logikája), amely Neumann 

celluláris automatájánál is érvényben maradt, mint azt az előző részben tárgyaltam. 

Másrészt Lacan a papírgép binarizmusához, mely a matematikai formalizáció alapját 

jelenti (0 és 1, a jel beírása [vagy törlése] és továbbhaladás [vagy a jel meghagyása] a 

szalagon), pontosan azt adja hozzá, ami abból hiányzik: a Turing-gépben nincs 

jelölőfunkció azért, mert nem modellezhető az átmenet a binarizmus két tagja között, 

nincs jelölve a kettő közötti összefüggés.1180 Ez a kimaradt idő, a time-of-non-reality, az 

ajtó csukódása vagy nyitódása folyamatában, mint azt láttuk az első részben, tehát a 

diszkrét állapotok közötti analóg átmenet a topológiai formák kontinuitásának kerül 

megfeleltetésre Lacannál (0 és 1 között az a).  

                                                             
1177 L. a III. 5. b) ii. alfejezet varázsnotesz-értelmezését, ahol a topológiai a priorira mutat rá a notesz 

működése közben, ezzel a pszichés apparátus metaforájaként metamodellé alakulva. 
1178  Bernd MAHR, Die Trennung von Schrift und Sprache: Zur Rolle des Schriftbildes in der 

Mathematisierung und Informatik der Logik = Schriftbildlichkeit, 382. 
1179 FREUD, Feljegyzés a „varázsnoteszről”, 285. 
1180 Vö. MAHR, Die Trennung von Schrift und Sprache, 383. 
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Lacan felől a binaritást tehát már mindig olyan formalizáció okozza, amely 

háromosztatú jelfogalmat feltételez (à la Tholen harmadik pillanata). Lacan kimaradó 

„plusz egyként” tette ezt explicitté: az a, ami nem jelölhető, csak a jelölést vezérli, a 

Szimbolikus–Valós viszonyban az Imaginárius, amely algoritmusként össze is köti a két 

regisztert (l. 38. ábra). Viszont ez azt is jelenti, hogy az a nemcsak a b,c,d halmazzal 

szemben, hanem e bináris viszonyhoz képest is kívüliként kell elgondolódjon: az 

univerzum hibája, hogy lennie kell olyan a-nak is, ami nem a, tehát egyszerre igaz, hogy 

a=a és a≠a. a=a, mert így lehet a b,c,d halmazt elhatárolni, de e bináris viszony előtt és 

kívül lennie kell már egy a-nak, az ismétlés 0-ja (és a binarizmus) előtt egy totális 

semminek (a digitális univerzumban jelölhetetlen analógnak). Ennek formalizálására 

Lacannál a topológia jelenik meg: két dimenzióban lehetséges feloldani az ellentmondást, 

amely a Szimbolikusban megjelenik azért, mert a jelölést vezérlő algoritmust nem lehet 

kódolni, ahogyan már Saussure S/s-ét sem lehetett. A totális szemiotikai jelölhetetlenség 

folyamatában mégis modellezhető, hiszen az ismétlés 0-ja kaphat operátort vagy 

kalkulust egy diagram működése során. Tehát a formalizáció és ennyiben az Imaginárius 

felel azért, hogy a=a, a{b,c,d}, de ez előtt már a≠a. Nemcsak arról van szó, hogy ilyen 

hiba szükségszerűvé teszi logikailag a topológiát, mert a semmi és az ismétlés (jelölt) 

semmijének egymásra hajtásával csak ez képes modellezni a Szimbolikus lehetetlenséget, 

hanem hogy amikor két tényező között egy harmadik hoz létre kapcsolatot, és ezt 

integrálni kell a szimbolikus bináris univerzumába (amelynek ez feltétele is, mint pl. a 

jelölő-jelölt viszonynak a betű), annak diskurzusa már eleve topológiai Lacannál 

(ahogyan az időbeli lehetetlenség diskurzusának a neve a mítosz volt). Innen érthető, 

hogy a topológia és Peirce miért ugyanakkor jelennek meg nála, hogy a sík és a 

háromosztatú jelfogalom miért váltják le az addigi három dimenzió bináris jelfogalmát a 

két dimenzió háromosztatújára. Vagyis a topológia önmagába hajtott formái, mint a 

Möbius cross-capje vagy a belső nyolcas (l. 44. ábra), egyben arra is rámutatnak, hogy a 

modell már mindig meg kell előzze a modellezett viszonyokat (vö. Lacan modelljei az 

első részben, melyek egyszerre produktumok és forrásfolyamatok), hogy a nyelv már 

mindig is a grafémák saját, inherens logikája miatt képes jelölést produkálni, amely 

megengedi a semmi, az üresség jelölését anélkül, hogy azt integrálná bármifajta 

binarizmusba és ezzel párhuzamosan eltörölné a különbségét (vö. az üres halmazt jelölő 

véset fordítása Peirce esetében). 
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ii. a gráfok feketedoboza: az átírás mint kicsomagolás 

E nem időbeli modellezesében nem lesz az utániságnak előttje, vagyis nem egy törlődés 

jelölt semmije termelődik ki, hanem egy differencia nélküli, totális üresség válik 

hozzáférhetővé egy művelet semmijének, az ismétlés 0-jának (a binaritás) segítségével. 

A vehikulum itt nyer újra jelentőséget azzal, hogy egy bizonyos alapon utal a tárgyra, 

meghatározva a jelölés perspektíváját a közvetlen interpretánssal egy eredeti inskripció 

tereként (SXIX 163): ezt a teret Lacan nagyon is konkrétan érti, olyan síkként vagy 

felületként, ahol a jelölés nemcsak végbemehet, de amely a struktúrát is plauzibilissé teszi 

azzal, hogy egybevág vele, a három regiszter–három jeltényező dinamikus 

megfeleltetésével, kiadva egy topográfiát, a chronotopográfiát. Az ehhez szükséges 

formalizációra két oldalról hozok most példát, egyrészt a szemiotika felől 

(~performativitás), másrészt a matematikai eljárásmódból (~operativitás). 

Egyfelől Paul de Man Pascal-olvasata nagyon is idekívánkozó problémát tárgyal. De 

Man kitér Chevalier de Méré ellenvetésére Pascal kozmoszával kapcsolatban, vagyis 

hogy a tér véges számú, bonthatatlan részből állhat össze,1181 hiszen lehetséges számot 

adni olyan mennyiségeknek, amelyek maguk nem rendelkeznek számmal. Méré, mint de 

Man megállapítja, ebben a tér és a szám homogenitására épít, ugyanarra, mint maga 

Pascal is. A végtelenül kisebb elvének kétségbevonása ellen intézett támadásban Pascal 

először elválasztja egymástól a szám és a geometria törvényeit, amellett érvelve, hogy 

ami a bonthatatlan 1-es számra érvényes, az nem áll a térre is. Az 1 (Lacan ezt, mint 

említettem, a Szimbolikus univerzumához rendelte) de Man szerint ellentmondásos, mert 

egyrészt maga a szinguláris – ahogy már korábban hivatkoztam Lacannál, a sorszámnevet 

ezért tekinti elsődlegesnek, mert egyáltalában szükséges az egymást követő mennyiségek 

logikája a tőszámnév pluralizmusához, az 1-esből nem lehetne másképp soha 2-es –, 

ugyanakkor egy olyan homogenitásért áll ki, amely vég nélküli. 1182  Az 1 tehát attól 

függően szám vagy nem, hogy elfogadjuk-e az általános homogenitás tételét, hogy az 1 

magában nem alkotja meg a számot, ahogyan egy ház a várost, de a várossal megegyező 

                                                             
1181 Lacan térelmélete ugyanezt mondja: ahogyan a tóruszon létrehozható egy kis gyűrű, és így az egész 

alakzat egy pontra redukálható, úgy a teret egy sajátos transzcendentális esztétika alapján képzeli el (SIX 

169). Szerinte a tér, egyrészt, nem oszthatatlan (SX 291), hanem trivizálható, háromra bontható, mint 

Szimbolikus, Imaginárius és Valós (SXXII 60). Másrészt nála mindennek az adja meg a Szimbolikusbeli 

lehetőségét, hogy redukálható, abban az értelemben, hogy egy pontra torzítható, minden mindenre 

ráhajtható, egy távlatpontra (vanishing point) visszavezetve (SIX 169). 
1182 Paul DE MAN, Pascal's Allegory of Persuasion = UŐ., Aesthetic Ideology, University of Minnesota 

Press, Minneapolis (MN), 1997, 58. 
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típusba (species) tartozó házak alkotják a várost, és ezért ahhoz mindig hozzáadható még 

egy – ettől nem lesz „kevésbé” város. Így értve pedig végtelen a homogenitás. De Man 

itt kanyarodik rá arra Pascalnál, amit a Szimbolikus univerzum hibájának nevezett Lacan 

Peirce-t követve, vagyis hogy lehetséges ellentmondásokat posztulálni egy oszthatatlan 

egységgel (Lacannál ez az a, Pascalnál az 1), de ehhez felül kell írni egy ambivalenciával 

a szinekdochikus totalizációt (ház és város, 1 és szám között), amely egyáltalában 

lehetségessé teszi egy ellentmondás felírását (Lacannál ez az a=a és a≠a). De Man 

megjegyzi, hogy Pascalnál ez úgy oldódik fel, hogy érvelésének kulcsszavai (típus, 

definíció, oszthatatlan), mind a dologra vonatkoznak, nem pedig nominális definíciók. 

Ezzel viszont elválasztja az 1 bonthatatlanságát, nominális definiáló szerepét a 

ténylegesen oszthatatlan tértől. Pascalnak azonban a tér és szám közötti homogenitást 

fenn kell tartania ahhoz, hogy egy ilyen elkülönböződés végbemehessen, ehhez pedig már 

eleve egy heterogenitást kell bevezetnie, a 0-t az 1 homogenitásával szemben.1183  A 

differenciához szükséges homogenitás szám és tér között tehát eleve egy elkülönülésen 

keresztül lehetséges a számok felől, ahol a 0 mint radikális nem szám avatja az 1-et 

számmá, hogy aztán a homogenitás (végtelenség) éppen a heterogenitás (0) felől 

határozódjon meg. Ugyanakkor a 0 mintát ad annak az ambiguitásnak, amely a kettő 

között fennáll, és ami alapján a nominális definíció a számoknál elválasztódik a valós 

szabályoktól a tér esetében: „this rupture of the infinitesimal and the homogeneous does 

not occur on the transcendental level, but on the level of language, in the inability of a 

theory of language as sign or as name (nominal definition) to ground this homogeneity 

without having recourse to the signifying function, the real definition, that makes the zero 

of signification the necessary condition for grounded knowledge.”1184  

De a nyelv, a szimbolikus univerzum, csak jelként képes a valós definíciók alapelveit, 

a végtelenséget, a típust, a homogenitást előidézni, ami szinekdochikus totalizációkhoz 

vezet, magához egy homogenizációhoz, amely viszont nem jöhetne létre a heterogenitás 

heterogenitális működése nélkül, vagyis anélkül hogy a 0 1-ként forduljon elő. 1185 

Lacaniánusabban (ha a „heterogenitális” nem lenne eléggé az): a 0-nak 1-be fordulása 

nélkül, aminél viszont már a fázis is jelölést kap, ahogyan a fordulat megtörténik (akár 

időben is). Tehát míg de Man értelmezése arra fut ki, hogy a 0 akkor kapja az 1 nevet, 

                                                             
1183 Uo., 59. 
1184 Ua. 
1185 Ua.  
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amikor megnevezhetetlen (innominable), Lacan számára nem az a mozgás érdekes, hogy 

a homogenitáshoz már kell egy heterogenitás, mely heterogenitás csak a homogenitáson 

keresztül képes egy újabbat, a nyelvi figurativitást előidézni azzal, hogy maga saját 

magától a bonthatatlanba (végtelenbe) különböződik. Mint inkább az, hogy ez a mozgás 

feltételez egy törést. Ugyanis ha az a ki van zárva a nyelvből ahhoz, hogy b, c és d benne 

lehessenek, de Man ezt a szemantikai kontinuitást megakasztó trópusokkal oldja fel, a 

parabázissal és az anakoluthonnal.1186 Feltételezve, hogy Pascal retorikájának permanens 

parabázisa, iróniája a 0 alakzata, egész narratívájának trópusává pedig az allegória válik 

– illetve utóbbit de Man maga avatja az előbbi figurájává –, ez le is zárja a további 

tropologikus mozgást. 1187  Míg de Man fontos kijelentése, hogy itt különböződik ki 

igazság szerint a szám szülte retorika, ami nem topikus, mivel nem redukálható egyetlen 

pontra,1188 Lacan megoldása az a≠a-val pontosan a Pascallal szemben a véges számú 

pontra korlátozható tér alakzatában kumulálódik, mert nem maga a széttartás és 

eldönthetetlenség érdekli a binaritásban – ugye de Man ezeket rekonstruálja Pascalból 

(természet-konvenció, érzékelés-álom, elsődlegesség-másodlagosság), illetve ezek 

keresztbekapcsolásait –, hanem maga kapcsolóelem, a lyuk, a törés, a parabázis külön 

jelelemmé emelése, amelyre minden ráhajtható, topologizálva ezzel a tropológiát, 

háromosztatúvá téve a kétosztatúságot és ismétlődését (homo- és heterogenitás játékát de 

Man esetében). Vagyis a hiány, a törés nem két tényező között mozgásindító, hanem 

maga is kivonható; az a, ami bonthatatlan, de ezért jelölődhet: az a(1-a)=0 mint az a 

nullszaldójának önmagára hajtása. Az ismétlés 0-ja mellett az ismétlés 0-ját (a bináris 

kódolást) ütemező totális semmit (átmenetként, passe) is jelnek tekinti Lacan a 

heterogenitás homogenizálódása révén a nyelv halmazának kikülönítésében: az 

Imaginárius úgy formalizálja magát és mindhármójukat (regisztereket, az 1, 0 és a-t, az 

1,2,3-at), hogy egyben el is mozdul a puszta formalizációs helyi értékről (mint a 

gyűrűknél, amelyek fogaskerekek, de maguk is elmozdítódnak a regisztereket mozgásban 

[l. 39. ábra]). Az Imaginárius és a Valós csak így kötődhetnek hozzá a szimbolikus 

                                                             
1186 Az értkezésben búvópatakként haladó téma, peformatív és operatív különbsége Pascal esetén meglepő 

módon a dekonstrukcióval rossz viszonyt nem ápoló Campénál jön elő újra, aki viszont éppen nem a 

performatív, hanem az operatív (matematikai) működésmódban látja a de Man által vizsgált apória 

megoldását: CAMPE, The Game of Probability, 53–66. 
1187 DE MAN, Pascal's Allegory of Persuasion, 61. 
1188 Ua. 
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univerzumának 1-eséhez: ami felosztja őket, maga is osztódik (SXXII 63) – ezt nevezi 

identifikációnak Lacan, amit a vágygráfnál tárgyalok rövidesen. 

Másrészről a matematika felőli formalizáció jelölési potenciálja Dieter Mersch 

modellje alapján válhat plauzibilissé. Mersch a jelképződést egy ún. Semi-Thue-System 

(A, R, O) alapján képzeli el. Ez egy olyan láncújraíró rendszer, amely egy véges ábécé 

sorain dolgozik. Adottak diszkrét elemek egy A ábécében, amelyeket (pl. betűket) egy 

adott típusú R szabályhalmaz alapján írunk át (pl. halmazzá, megoldássá, paraméterré, 

stb.), mely átírás ugyanakkor újabb O szabályokat generál. Az A így R és O révén 

matematikai modellé válik, amelyben magában is logikai és szintaktikai transzformációk 

mennek ekképpen végbe, illetve produkciós szabályokat kezd alakítani; a homogenitás és 

konzisztencia mellett ezek a rekurzivitás alapján rendeződnek. Ez utóbbi, a rekurzivitás 

már eleve az a tényező, amely a szabályok ismételhetőségét és végtelenségét lehetővé 

teszi a rendszeren belül, ugyanúgy, ahogyan azon kívül az A elemeinek R általi átírása 

maga rendelkezik az O szabályprodukciójával.1189 Ha a de mani olvasatban a nyelv teszi 

egyáltalában lehetővé azt, hogy a valós definíció artikulálható legyen, akkor Lacannál a 

topológiai diskurzus, vagyis a művelet műveletképzése mint önmagára hajtás (rekurzió), 

a kapcsolat kapcsolatforma-indukálásnak már mindig non-diszkurzív modellje működik 

az átírások alapján, mint az első részben írtam: a tudattalan megmutatkozhat a 

trópusokban, de a megmutatkozás feltételei nem rögzíthetők általuk, a kontinuitás 

disrupciója de Mannál lehet, hogy trópus, de a lacani tudattalanértelmezésben 

éppenséggel toposz. Az üres hely verbális integrálhatatlansága, de kitermelhetősége ad 

mintát itt: egy pont a térben a figurativitás feltétele, mint azt a következő fejezetben a 

metafora tóruszánál látni fogjuk. Az átírás átírásgenerálása – amit, mint azt hivatkoztam 

az első részben, Weber is elfogad akkor, amikor a tudattalant már egy átírás átírásaként 

érti, igaz, ő is csak diszkurzíve – pedig Lacan számára nem egy bináris reláció révén válik 

lehetségessé, hanem pont azon peirce-i szemiológia alapján integrálható a Szimbolikusba, 

hogy az interpretáns egyrészt a vehikulum felé mutat, másrészt pedig a tárgyra egy 

redukálhatatlan és öngerjesztő hármasság szerint (a belső nyolcas hajtásai alapján): a 

vehikulum és tárgy relációja a tárgya lesz az interpretánsnak mint vehikulumnak.  

Ha ezt Lacannál visszavezetjük a grafikus praxisba, akkor egy tényleges sík, illetve 

az az által biztosított interrelációja modellnek és elemeinek a modellezett folyamatok 

                                                             
1189 Dieter MERSCH, Die Geburt der Mathematik aus der Struktur der Schrift = Schrift, 222. 
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felől két példa miatt is fontos lehet. Igazság szerint ugyanannak a működésnek két típusát 

testesíti meg a Schéma R és a vágygráf: a gráfok közötti kapcsolatokról van szó, hogyan 

csomagolható ki a Schéma R-ből a Schéma L, illetve a vágygráf saját mozzanatos 

felépülésére miként nyújt reflexiót e felépülés vezérlésére. Ehhez a kibernetika black-box 

koncepcióját hívom segítségül. A black-boxing akkor jelentkezik, amikor nincs közvetlen 

hozzáférés az apparátus legelemibb működési szintjéhez,1190 csak spekulációk, teoretikus 

fikciók, mint Freudnál. Más szóval, ez annak esete, ahogy az A-nak egy R szabály szerinti 

átírásból következik egy O szabályegyüttes. Ha, mint az első részben megmutattam, az 

emlékezés mindig átírás, hiszen az engramok az új körülmények alapján folytonosan 

újrarendeződnek, akkor a memória többször, leginkább háromszor van jelen Freudnál, 

különféle jeltípusokban.1191  

 

 

41. ábra: Freud dinamikus topográfiája 

 

A W az érzékelés megtörténése, amelyhez a tudat hozzákapcsolt, itt nem történhetne 

emlékezés, mert tudat és emlékezet kölcsönösen kizárják egymást.1192 A Wz az első 

regisztrációja az érzékeltnek, ahol nem tudatosan megy végbe az elrendezés a 

szimultaneitás által, mint arról az első részben már volt szó. A második az Ub-nél történik 

meg, a tudattalanban, annak saját (időbeli, kauzális, stb.) relációi szerint, míg a Vb a 

harmadik (a bíráló instancia, mint arról már volt szó, másodlagos folyamat), ahol 

szóképet (Klangbild) kap az engram 1193  tárgyként. 1194  Freud saját feketedoboza itt 

mutatkozik meg (mivel nem boncolhatta fel páciensei agyát, mint azt az előző részben 

idéztem Kittlertől): „Ha teljes leírását tudnám adni az érzékelés és a három átírás 

jellemzőinek, akkor már egy új pszichológia területét alapoznám meg.”1195 Freud tehát 

azzal szembesül, hogy ismert az input és az output, de a közte végbemenő műveletek 

nem, ezáltal pedig Freud és a psziché között egy sajátos feedbacknek kell megképződnie 

                                                             
1190 A kibernetikában is a pszichés apparátus működése az egyik legkedveltebb példa erre, l. W. Ross 

ASHBY, An Introduction to Cybernetics, Chapman&Hall Ltd., London, 1957, 86. 
1191 FREUD, Letters to Wilhelm Fließ, 173. 
1192 UŐ., Project for a Scientific Psychology, 363. 
1193 UŐ., Letters to Wilhelm Fließ, 174. 
1194 Ehhez l. a következő fejezetet a Dingvorstellung kapcsán. 
1195 UŐ., Letters to Wilhelm Fließ, 175. 
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a vizsgálat közben, kifejezetten az átírások feketedobozára koncentrálva. Ami Freud 

ábráján történik, nem más, mint egy üzenetközvetítés modellje, egy inputtal és egy 

outputtal, mely utóbbi nem csupán tudatos lehet, hanem automatikus is, vagyis az üzenet 

küldésének függvénye, és mint ilyen árul el legtöbbet az apparátus működéséről; az 

eredmény lenyomata a műveleteknek, amelyek azt létrehozták. 1196  Kettős feedback 

kiviteleződik tehát: a folyamaton belül, illetve a folyamat és vizsgálója között. 1197 

Ahogyan az input bármilyen állapotot mutathat véletlenszerűen, úgy az output is, ámde 

utóbbi az előbbitől függ, így a kísérlet során az input szabályozható, és annak 

függvényében kerül más állapotba a kimenet;1198 csak a köztük lévő kapcsolat marad 

homályban, melyre kettejük változtatásából, változásából lehet következtetni (mint tette 

azt a pszichofizika, ahogy erről az első részben volt szó). Mint már az Álomfejtés kapcsán 

idéztem Freudot, a pszichés apparátus működésében a kisüléskor van az output (a 

túldeterminált részeknél az álomban, a parapraxisoknál az analízisben), amiből vissza 

lehet követni, hogy a szimbolikus memóriába bevésődött elem milyen transzformációkon 

ment át (az álommunkának vagy a neurózisnak/pszichózisnak köszönhetően [eltolások, 

sűrítések révén rébusz- vagy ősjelenetképzés]). Itt eltérve azonban a kibernetika 

feketedoboz elméletétől, és visszatérve a diagrammatikus szemlélethez: Freud megjegyzi, 

hogy a három átírás hordozói (vehikulumai) a neuronok,1199 az interpretáns itt pedig maga 

a feketedoboz lehetne, a viszony az átírások között a dinamikus topográfiában. Márpedig 

Latour óta tudjuk, hogy minden feketedoboz feltörése lényegében újabb feketedobozokat 

eredményez: minden közvetítési mód megdolgozza tárgyát, de minden műveletegyüttes 

kiadja az azt lehetővé tevő műveleteket is.1200  

A feketedoboz médiumarcheológiája itt a lacani operatív diagrammatológia. Az első 

részben már tárgyaltam a Schéma L-t, a második részben pedig egy átdolgozását 

érintettem. Most egy másfajta mozgást fogok megmutatni: nem azt, hogyan bővíthető a 

                                                             
1196  Viktor MAZIN, Kettenbriefe: π oder… Freud, Fließ, Schreber, Cohen, Dupin, Lacan, Markov = 

Sendungen: Mediale Konturen zwischen Botschaft und Fernsicht, szerk. Wladimir VELMINSKI, transcript, 

Bielefeld, 2009, 65. (Köszönöm Sinkovicz Ábelnek, hogy felhívta a figyelmem erre a szövegre.) 
1197  Ahogyan a memóriát Freud átírásként meghatározta, úgy annak diagrammatikus modellje 

(memóriadiagramok) és deskripciója (optikai modellek [mikroszkóp, teleszkóp] figurája szövegében), 

illetve a psziché turbinája és az engramok papírgépe között saját íráspraxisában is végrehajtott átírásokat, 

mint érveltem e mellett az első részben. 
1198 ASHBY, An Introduction to Cybernetics, 88. 
1199 FREUD, Letters to Wilhelm Fließ, 174. 
1200 Vö. Bruno LATOUR, Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science Studies, Harvard UP, Cambridge 

(MA), 1999, 184f. 
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gráf, hanem azt, hogyan működik az átírás kicsomagolásként, így a Schéma L 

extraktálható a Schéma R-ből. Ha a Schéma L-ből indulunk ki, ott a szubjektum nem fér 

hozzá közvetlenül a Másikhoz, hanem csak a saját alteregójával lép kapcsolatba (S–a), 

azon keresztül legfeljebb a Másik képével mint az alterego tükörképével (a’) szembesül, 

ahogyan ezt a tükörkísérleteknél már tárgyaltam. Ugyanez a viszony figyelhető meg Az 

ellopott levél hőseinél, illetve az ahhoz kapcsolódó lacani modellek mediális a 

priorijaként tételezett shannoni gondolatolvasó géppel történő játék közben, amit a 

játékelmélet nem képes reflexíve megközelíteni, mint azt szintén megokoltam. 

 

 

 

42. ábra: a Schéma L és R 

 

A Schéma R-ben az S–a–a’–A Z alakzata ugyanúgy megtalálható, mint a Schéma L-ben, 

de a feketedobozon (a négyzeten) kívüli jelölések is szimmetrikusakká válnak. Eközben 

a Schéma R pszichotikus struktúrát felvázoló modellje visszahat a kiinduló alapra is, és 

eltűnik az az irányítottság, mely megengedné, hogy a Másik (A) által az S(zubjektum) 

felé küldött üzenetek mint az S-nek az alteregón (a) és annak képzett képén (a’) keresztül 
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az A-hoz elérők inverzeiként kerüljenek vissza.1201 Az alteregóhoz az Anya társul (M), 

míg a Másikhoz az Apa (P), ugyanakkor az i mint Idéal du moi és összeköttetése a moi-

hoz a boxon belül megismétli az a–a’ viszonyt, ami vele párhuzamosan fut, kettejük 

között pedig ott a Valós törése, az R (mint két fix lánc közötti szabályreláció az 

újraírásban, ha a Semi-Thue-System felől nézzük), de egyben az i egy tükrözéspont is, 

mert az Anya mint egy eredeti tárgy (É 553) és az imaginárius fallosz egymásnak 

megfeleltehetők, ahogyan a Moi idéal (I) és az Apa is. Mint a tanulmány címe is jelzi, 

amelyben a Schéma R felvázolódik, a D'une question préliminaire a tout traitement 

possible de la psychose egy kérdést vet fel az ábrával. Ez a kérdés pedig a Másikra 

vonatkozik, egészen pontosan arra, az miként lehet modulatív a szubjektum viszonyaiban. 

A szokásos pszichoanalitikus megközelítés helyett1202 itt a médiumarcheológiai kérdés 

Lacan Valóssal kapcsolatos apóriájából fakad. Mert ha az ábra integrálja az imaginárius 

(felső rész) és szimbolikus kapcsolatokat (alsó rész), alapvetően a Valósra rámutatva a 

pszichózisban (a törésre a feketedobozon belül), a tényezők nem maradnak fixek, mert az 

imaginárius tükrözés ugyanúgy jelen van a Szimbolikusban (az i mint tükörtengely a 

dobozon kívül), ahogyan a Valós beékelődhet az Imagináriusba (a négyzeten belül); a 

regiszterek gyűrűinek fogaskerekei itt sem állnak meg.1203 A ‹‹ question préliminaire ›› 

diagrammatikus alapokon nem artikulálhatatlanként tűnik fel a tudattalanban, hanem 

diszkrét elemekben artikulálódik ekképpen (É 549). A Másik működésének és 

modulációjának megragadhatósága olyan formalizációt tesz szükségessé, ahol a 

viszonyok is modellezhetők annak érdekében, hogy befogható legyen egy nem kódolható 

algoritmusnak legalább az az algoritmusa, amely alapján újabb algoritmust alkot: az R és 

O viszonya a Semi-Thue-Systemben, a vehikulum interpretánssá válása mint interpretánst 

feltételező folyamat Peirce-nél; mindez topológiai egymásrahajtás az operációk terén.  

Ahogy Lacan fogalmaz, a jelölők itt a legtisztább formájukban (notációkként) 

egyszerre legvalószínűbbek és legvalószínűtlenebbek. Legvalószínűtlenebbek, mert e 

diszkrét elemek a szubjektumtól idegenül maradnak fenn, és mint a kibernetika 

alfanumerikája modulálnak Másikként, ezért ugyanúgy megfejtethetetlenek, mint a 

                                                             
1201 BURCKAS, Zur Übertragung in der Psychose, 112. 
1202 L. ennek remek olvasát: Russel GRIGG, From the Mechanism of Psychosis to the Universal Condition 

of the Symptom: On Foreclosure = Key Concepts of Lacanian Psychoanalysis, 65ff. 
1203  Joachim KÜCHENHOFF – Peter WARSITZ, Sprachkörper und Körpersprache: Psychoanalytische 

Psychosentheorien nach Lacan = Arsenale der Seele: Literatur und Medienanalyse seit 1870, szerk. 

Friedrich KITTLER – Georg Ch. THOLEN, Fink, München, 1989, 123. 
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hieroglifák (É 549), ugyanakkor a legvalószínűbbek is, mert csak így tudnak 

funkcionálni. A diagram nem mást tesz, mint megkülönbözteti a szintaktikailag formált, 

strukturált jelölőláncokat a szintaktikailag nem formáltaktól: a derivatív mechanizmusok 

(teorémák) és a (matematikailag) deriválhatók egyaránt ott vannak rajta.1204 Csak az ilyen 

írásként felfogott nyelv képes arra, hogy differenciálja a műveletet és a 

műveletvégzést,1205 hogy feltörje a műveletképződés feketedobozát: kapcsolatot teremt 

dinamikus módon a tagok (mathémák, operacionalitásuk, a modellezett tárgy) között, és 

megadja a szabályképződés szabályait – akárcsak a topologeri diskurzusa Lacannál. A 

Schéma L és R átírásban nemcsak a feketedoboz feltörése, autopsie-ja megy végbe,1206 

hanem az átírás maga egy autoautopsie (ahogyan az első részben a trimetilamin képlete 

önmagát bontotta ki). Ebben az átírásban Schéma L és R között nem a tudattalanműködés 

artikulálódik, mint láttuk azt az 1-2-3 modellben és átírásaiban, hogy a túldetermináció 

és az ismétlés automatizmusa során a betűk megtalálják a helyüket, hanem a freudi 

dinamikus topográfia a két diagram viszonyában: a feketedobozon belüli működés és az 

azon kívül kapcsolatok párhuzamos lefutása az a diagrammatizmus, mellyel Freud maga 

élt e topográfia felvázolásakor első ízben (a memóriadiagramoknál). Tehát nem az a 

fontos, hogy Lacannál eredetileg a Schéma L az imaginárius viszonyt, a Schéma R pedig 

a pszichózist demonstrálja Imaginárius és Szimbolikus összekötésével, hanem az a 

lehetőség, hogy az előbbit lehetséges kicsomagolni az utóbbiból, illetve az a műveleti 

feltétel, amely ezt lehetővé teszi. „Amikor arra a kérdésre került a sor, hogy a diszkurzív 

elemek miként működnek és funkciójukat tekintve hogyan különíthetők el egymástól, 

Lacan mindig a táblához ment. Onnantól pedig közönsége többé semmit nem értetett meg. 

Az izomorfizmus ereje, hogy az egyik notációs rendszernek egy másikba átírását egy 

Semi-Thue-Systembeli jelláncolat derivációiként mint az irányított gráfok labirintusait 

lehetett ábrázolni.”1207 

Még tisztábban mutatja meg ezt a vágygráf, amelynél tényleg csak működésének 

elemzésére szorítkozom. A vágygráf egy ún. irányított gráf, ezért diagrammatikus 

működést képes kivitelezni azzal, ha az éleket követjük rajta. Lacannak az átvitellel 

foglalkozó VIII. szemináriuma során tartott előadása a szubjektum szubverziójáról 

                                                             
1204 SCHREIBER, Stop Making Sense!, 174. 
1205 Ua. 
1206 Vö. SCHÜTTPELZ, Eine Umschrift der Störung, 257. 
1207 SCHREIBER, Stop Making Sense!, 175. 
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annyiban érdekel, amennyiben az ott előkerülő diagramja grafikusan tényleges átvitelt 

valósít meg, közben pedig e művelethez kapcsolja a feldolgozást és a továbbítást is. 

Vagyis az RSI nemcsak mint háromféle vágy, besoin (I), désir (S) és demande (R) jelenik 

meg (a hagyományos pszichológiai recepcióban), hanem papírgépként is értve, mint a 

Szimbolikus és Valós Imaginárius formalizáció általi kapcsolata. A vágygráf második 

mozzanata ugyanúgy egy felső (imaginárius) és egy alsó (szimbolikus) részből áll össze, 

mint azt a Schema R-nél láttuk, tulajdonképpen centruma (feketedobza), amelyet a 

második mozzanat ábrázol, maga a Schéma R, melyből a Schéma L mint első mozzanat 

ki is hámozható egyébként. 
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43. ábra: a vágygráf négy mozzanata 

 

A harmadik mozzanattól kezdve jelenik meg újdonság az eddigiekhez képest. Ott ugyanis 

már nemcsak annak kérdése kerül előtérbe, hogy a Másik vágya, pontosabban, ahogyan 

korábban szó volt róla, a jelölő hiánya a Másikban (s(A)) hogyan artikulálódik a második 
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mozzanatban, hanem már az is, hogy egy rekurziót eredményez a Másiktól. A neurotikus 

fantázia, amely formalizálódik a harmadik mozzanatban a Másik imaginárius követelését 

(d[emande]) fantáziává avatja, az osztott szubjektum viszonyát idézve elő az objet a-val 

mint vágytámogatóval a fantáziában ($<>a) (SVIII 295). De történik itt valami más is, a 

Másik imaginárius követelésére irányuló kérdés (Che vuoi?) rekurzivitása műveletként. 

A rekurziót kiveséztem az előző részben: egy algoritmus újbóli applikálása egy változóra, 

amely maga is már egy közbülső eredménye ugyanannak az algoritmusnak;1208 olyan 

visszatérés ez itt, amely egy újabb kérdéshez vezet, az apáéhoz, a halott, önkasztrált 

apához, az Apa Neveihez Lacan állítása szerint (É 812). A gráf így nem másra hívja fel a 

figyelmet, mint hogy miként hozhat létre egy primordiális szimbólumot egy struktúra, 

hiszen a Másiktól kiinduló rekurzió záródása az artikuláció (voix) felett, a gráf harmadik 

szintjén (a gráf talpától indítva a számozást, ha már Lacan a lábával gondolkodik) a végső 

stádiumában a kasztráció aktusát adja ki outputként. Ez pedig nem más, mint az 

artikuláció egyenlete, vagyis szimbolikusan kapjuk meg egy Imaginárius struktúrában a 

Valós hangot (voix a második szinten) egy rekurzió révén, ami egyben transzkripció is, 

hiszen egyrészt a gráf átíródik, másrészt ez az átíródás egy másikat indukál – 

alfanumerikust Lacan szerint: 

S (signifiant) = s (l'énoncé), avec S = (- 1), on a : s = -1  

s (signifié) 

Látjuk, hogy háromosztatú és dinamikus a tényezők közötti viszony, nem véletlen, hogy 

ebben az esszéjében búcsúzott Lacan a saussure-i szemiotikától. Ha megfejtjük, akkor s 

= -1-et kapunk, mivel -φ a kasztráció eredményeként szintén egyenlő numerikusan a -

1 imaginárius számmal (É 823), ezért felírható a következő egyenlet is: 

-1 = -φ  

-φ 

Egy átírás egy újabbat hoz létre, Lacan azt mondja, hogy abban ráadásul az Imaginárius 

és a Szimbolikus között váltás történik (É 823). Ez először is utalhat arra, hogy 

visszakanyarodunk az eredeti átíráshoz, vagyis amelyik a vágygráfból történt a 

kasztrációs egyenletre. Másodszor pedig arra, hogy Lacan a bal oldalt szimbolikusnak, a 

jobbat imagináriusnak nevezi azon logika alapján, hogy a fallosz áthelyeződése valami 

pozitívat indukál, mert negatívat negatívval osztani pozitívat eredményez. Így a -1 a 

                                                             
1208 ERNST, Kittler-Zeit, 105. 
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falloszért áll ki, amit innentől nem lehet negálni: Φ. Igazság szerint mindkettőről szó 

lehet, mert Lacan nem árulja el, hogy mi alapján rendeli regiszterekhez a két oldalt. Ezért 

feltételezem, hogy a bal oldal a harmadik szintje a gráfnak, a jobb pedig a második. Az 

egyenlet megoldása így + Φ = (-φ)2, (-1=[-1]2), ahol a Szimbolikus pozitivitás az 

Imaginárius magára forduló negativitása, mert az imaginárius fallosz (Φ) megegyezik az 

imaginárius kalkulus négyzetre emelésével. A Möbius-szalag üres helyénél válik 

lehetségessé ilyen hajtás, mint arról az előző alfejezetben volt szó. Az imaginárius 

kalkulusból, a -1-ből így lesz a kasztráció során topológiai vágás a Szimbolikuson 

keresztül, a Valós lyukát adva ki végső soron.  

A Szimbolikus mint a negatív negatívja (a kasztráció rekurziója mint az önelőző 

Szimbolikus, az újból applikált algoritmus), tehát pozitív (jelölésmegalapozó, mert kell 

az önkasztráció, a - a + előtt), az ismétlés jelölhető 0-ja, mely ugyanakkor a lyuk (Valós) 

miatt válik jelölhetővé a hajtásban (az Imaginárius önmagára fordulásában, a kalkulus 

négyzetre emelése révén, megkapva a Φ-t). A vágygráfhoz kapcsolódva Lacan ezt a 

kapcsolatot a IX. szemináriumán a belsőben lévő külsőként ábrázolja. A szubjektum kívül 

kerül ezen a műveleten: sem nem jelöl, sem nem jelölt. Ha, mint azt Freud megállapította, 

az én két urat szolgál, de az Ősvalamiből ő konstruálja meg a felettes ént,1209 mint az 

előző részben érveltem e mellett, akkor Lacan belső nyolcas ábrája ismét Freud tojására 

hajaz: azon az Ősvalami van kívül, a felettes én pedig belül, e kettő között jön létre az én: 

√([-a]2)=a 

 

 

44. ábra: a szubjektum belső nyolcasa mint identifikáció (vö. 40. ábra) 

 

Ami a belső nyolcason belül van, az nem a jelenlét–távollét játéka által létrehozott, hanem 

egy identifikáció (vö. Apa Nevei): a négyzetre emelés által (a2) kapott pozitivitás, amely 

a totális semmi, a b,c,d nyelvi halmazon kívüli a≠a, illetve az ismétlés mint művelet 0-

jának egymásra hajtása: az a => -a viszonyból kinyert (-a)2=1 (SIX 285). Ha Lacan itt 

                                                             
1209 FREUD, Az Ősvalami és az én, 47. 
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ismétlésről beszél, az nem binaritás, hanem a trinaritás topológiai hajtása, a saját magára 

fordulása a formának: ‹‹l'identification au trait unaire›› (SIX 284). Ez a cross-cap 

sajátossága, két felszín egybeérése, amely egyszerre változtató ismétlés: az a2, mely 

megalkotja a -a–a viszonyt. A trait unaire ez, amelyet egyrészt a kivonás hoz létre, 

a negativitás, az a kivonása Lacannál az a(1-a)=0 egyenletben. Ugyanakkor a 

negativitás kötés is, a Valós, Imaginárius és Szimbolikus kötése, amely  regiszterek 

a Borromeo-gyűrűben összeállnak, mint az embert alkotó nous, psuchè és soma 

(SXXIII 156).1210 

Hogy a görögöknél az imaginárius szám alogon és arreton volt, a logoszon kívüli és 

felfoghatatlan, arról az előző rész bevezetőjében már írtam: nem lehetett sem felírni, sem 

aritmetikailag konceptualizálni lejegyzőrendszerükkel, azonban egy kétdimenziós síkon 

ábrázolható volt. 1211  Lacan egyenletével ezt ismétli meg, amikor a falloszt a jelölő 

képének nevezi (+ Φ = [-φ]2) (É 822), egyben szimbolikusan helyettesíthetővé és 

imagináriusan formalizálhatóvá téve a Valósból azt a kasztráció révén, mint arról az előző 

részben szó volt az ősjelölő kapcsán. A jelölő a vágygráf második szintjének inputjában 

és a kasztráció -φ-je a harmadik outputjában tehát kettősen Imagináriusak: a gráfban 

topologikusan, ahogyan a két szint közötti mozgást megvalósítják (mint a Schéma R-ben 

a dobozon belül és kívül), valamint ahogyan az Imagináriusról (hang) a Szimbolikusra 

(numerikus) áthajtódhatnak a szimbolikus egyenletekben. A Szimbolikus és Imaginárius 

közötti váltásokat a Valós körül tehát az Imaginárius modellezés hozza létre. De ennyiben 

megfeleltethető egyetlen komplex számnak is az egész egyenlet a gráf két szintjével 

együtt, egy újabb Imaginárius–Szimbolikus-váltást létrehozva, így a komputálható 

számot (-1) egy imagináriussal (√-1) keresztezve. Az a+bi-ként formalizált komplex 

számok a priorija már mindig egy síkon elhelyezkedő koordinátarendszer, amelyen az a 

az ordinátán történő elmozdulás mértékét adja meg, az i 90 fokkal az óramutató irányában 

fordít el, így az aszbcisszán b egységnyit haladva adja ki a számot. Lényegében egy 

kétdimenziós összeadás történik: az Imaginárius formalizálja a Szimbolikust, az 

imaginárius szám a komplex számot (É 295). Ahogyan az egyes szintek a vágygráfban 

                                                             
1210 Megjegyzendő, hogy Farkas Zsolt tanulmányában elsikkad, sőt összemosódik a kettő és a három, Az 

Ősvalami és az én előtti és utáni freudi énkoncepció eltérő megközelítése Lacan részéről: FARKAS Zsolt, 

Jelentőláncraverve: A lacani szubjektumról = UŐ., Mindentől ugyanannyira, JAK, Bp., elérhető az 

interneten: http://mek.niif.hu/01300/01378/html/lacan.htm. 
1211 Arkady PLOTNITSKY, On Lacan and Mathematics = Lacan in America, 261. 

http://mek.niif.hu/01300/01378/html/lacan.htm
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maguk lehetnek síkok (a felszínekből összeálló cross-cap),1212 úgy a rekurzió topológiai 

hajtásként történik meg, ami a jelölőtől a kasztrációig vezet a gráfon, tehát a második 

szintről a harmadikra (illetve a harmadik fázisából a végső gráfra a Che vuoi? 

rekurziójával mint a Szimbolikus Valós általi megalapozásának enaktálásával): a 

vágygráf nemcsak kapcsolási diagram, hanem maga valósítja meg ezt a kapcsolást 

diagramként. Benne a reláció relációhoz, a művelet művelethez kapcsolódik, az egyik 

mathéma egy másikon keresztül artikulálódik (a kasztrációs egyenlet a vágygráfon 

keresztül, ahogyan a komplex szám a koordinátarendszeren): a vágygráf egyrészt 

kapcsolási modell, másrészt a kapcsolások közötti állapotot is képes modellezni, vagyis 

kiadja az átmeneti fázisokat is a három szint között, úgy, mint saját maga és az egyenletek 

között (ezzel pedig a regiszterek között is), továbbá a regiszterek között is (RSI): 0 és 1 

között ott van benne az a – nem csupán írva (S<>a, i(a), stb.), hanem a gráf működésében 

magában. 

Éppen ezért az a kódkészlet vagy kódtár, amelyre a recepció nagy hangsúlyt fektetett 

a második szinten, a trésor (s(A)–A),1213 amely lehetővé teszi a jelölést és az artikulációt, 

az éppen egy lyuk kell legyen, amelybe belehajtható a harmadik szint. Lévi-Straussszal 

ellentétben Lacan nagyon is tisztában volt azzal mindazonáltal, hogy a struktúra 

középpontja üres. A rekurzió a harmadik szintről a kasztráció után a másodikra, abban a 

mitikus temporeális visszakapcsolásban, amelyet már az előző részben tárgyaltam, 

grafikusan sem talál semmit: Mózes sírja üres (É 818). Márpedig „Lacan a múzeumok és 

mauzóleumok kapcsán azt hangsúlyozza, hogy ott »másodlagos a test szempontjából, 

hogy az élő vagy halott«, a döntő a Valós egy darabjának jelenléte.”1214 Az apához való 

visszatérés, a jelölő betöltése az inputba a kasztráció ősjelölőjének megjelenése (-φ) után 

még mindig üres helyet eredményez, egy fantáziát a szubjektum és a vágyok 

kapcsolatáról ($<>a) az apa önkasztrációjának lehetetlensége miatt: ez most 

topologizálódik, az előző alfejezet végén megállapított peirce-i nem temporálisan értett 

előttiségként Lacan vágygráfjában. „A mítosz itt jóval messzebbre megy. Amit az 

interpretáció feltár, az nem mindig tisztázza a tétet” (SXV 303); az üres sírral 

kapcsolatban biztosan, legyen az Hegel piramisa Derrida számára,1215 Rabelais befagyott 

                                                             
1212 Vö. HARA Kazuyuki, « Machine de Lacan (Lacan machine) »: ou l’audition du signifiant = UŐ., Amour 

et Savoir : Études Lacaniennes, UTCP, Tokyo, 2011, 87–9. 
1213 Vö. EIDELSZTEIN, The Graph of Desire, 79f. 
1214 ERNST, Gleichursprünglichkeit, 86. 
1215 DERRIDA, Différance, 4. 
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szavai vagy Valdemar üzenete Lacannál (SXV 304.). Az üres középpont, a hiányzó tárgy, 

amely után a szubjektum vágyakozik, a semmihez való visszatérés, a topológiai 

magábafordulás rekurziója révén mutatkozik meg a gráfban: az ismétlés 0-jának a totális 

semmibe hajtása.1216 Ez az a belső intervallum, a lyuk a Möbius szalag vágásánál, amely 

az a-t formálja, és csak a hajtáskor válik ürességként realizálttá, mint a Másik (SXV 305). 

A vágygráf kérdése, a Che vuoi? kongó visszhangja a mauzóleumban, egy rekurzió az 

osztott szubjektum és a vágyok kapcsolatához, a fantázia mathémájához, amely a 

kasztráció lehetőségét nem időbelileg, hanem térbelileg rajzolja ki két dimenzióban (a 

harmadik mozzanatot követő negyedikben). 

 

b) a2 

 

i. Freud topografikus tárgya/a mediális kultúratudomány titokzatos tárgya 

A gráfokban tehát a struktúra maga modulál. Az a a Valós lyukra mutat, a semmire, a 

jelölhetetlenre, hiszen csak a fantázia mathémájában írható fel (illetve a Másik képében 

i(a)-ként), ott is a szubjektumtól elválasztottan, de vágyokként; a visszakapcsolást, a 

rekurziót, a Che vuoi? kérdését indukálva, ezzel pedig már eleve vezérli a gráfképződést 

(a harmadik mozzanatból a negyedikbe), ami ugyanakkor színre is viszi az a-t az $<>a 

részeként. Egy olyan üresség keletkezik így a struktúrában, amely nem jelölhető, hanem 

operacionális: át lehet dugni valamit rajta, mint a Möbius-szalagon, melynek felszíne 

azért lehet kontinuus, mert már eleve diszkontinuus (SIX 296) (vagyis egy cross-cap köré 

szerveződik a forma). Az átdugható valami pedig Lacannál a dolog, az objet a, az objet 

az a-n keresztül, ahogyan az a csak a vágygráf irányított (rekurzív) működésében tud 

megmutatkozni (modulációként). Az első részben láttuk, hogy ilyen lyuk Freudnál csak 

az álomban keletkezik, amikor a rébuszon keresztül tud közvetlenül manifesztálódni a 

szimbólumban a dolog, amikor maguk a szavak úgy kezelődnek, mint a dolgok (a 

„norekdális” esetében például).  

Itt válik nyílttá az a moduláció, amelyről Lacan a L’instance de la lettre-ban beszélt, 

igaz ott még chose-ként megnevezve: « Allons-nous serrer dans le langage la constitution 

                                                             
1216 NASIO, Objet a and the Cross-Cap, 106. Olyannyira, hogy Nasio ezt egyenesen a belső nyolcassal és a 

deferrált cselekvéssel, az après-coup struktúrával köti össze, ami „egy plusz egyet” eredményez, mint azt 

láttuk a -a=>a2 viszonyban az a-val, vagy a -φ => (-φ)2-val, Φ-t kiadva. A negativitás itt regresszió, ami 

pozitivitást eredményez, ahogyan Freudnál a regresszió progresszióba fordul (halálösztön) és fordítva 

(emlékezés). 
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de l'objet, nous n'y pourrons que constater qu'elle ne se rencontre qu'au niveau du concept, 

bien différent d'aucun nominatif, et que la chose, à se réduire bien évidemment au nom, 

se brise en le double rayon divergent de la cause où elle a pris abri en notre langue et du 

rien à qui elle a fait abandon de sa robe latine (rem) » [kiemelés tőlem – S. R.] (É 

498).1217 Itt muszáj visszakanyarodni Freud dolog fogalmához, melyet az afáziáról szóló 

tanulmányában vezetett be. Az első alrészben megállapítottam, hogy Freud egy 

megmosolyogtatóan egyszerű szemiotikai modellt alkalmazott, ahol a szó hangképe 

összekapcsolódik a tárgy optikai képével, viszont azt is hozzátettem, hogy Lacan számára 

ez Saussure elleni érvelésének alapját is adta. A Wortvorstellung zárt, az 

Objectvorstellung pedig nyitott asszociációs sorként neveződött meg akkor Freudnál, 

ezzel azt is nyilvánvalóvá téve, hogy a nyelv már a szavak előtt működni kezd 

jelentésprodukcióként azok reprezentációiban. 

 

 

45. ábra: Freud „korai szemiotikája” 

 

Ezt vitte tovább az Entwurfban, ahol viszont már a Wortvorstellung helyét a tudatossá 

válásban jelölte ki: amikor valami tudatos lesz, kap egy nyelvi formát a 

tudatelőttesben.1218 Ez vezette Breuerrel a hisztériatanulmányokban ahhoz az egyszerű 

fogáshoz, hogy ki kell cserélni a cselekvéseket szavakra, így azok kimondása kevésbé 

                                                             
1217 [„Amennyiben megpróbálnánk a tárgynak a nyelvben történő konstrukcióját megragadni, nem másra 

jutnánk, mint hogy ezt csak a fogalom szintjén találjuk meg, amely bármifajta nominativitástól messze áll, 

továbbá arra, hogy a dolog, amikor nyilvánvalóan egy [fő]névre redukálódik, az ok divergens sugaraira 

válik ketté, ahol nyelvünkben [a franciában a cause és chose paronomáziája miatt – S. R.] menedékre talált, 

a semmire [rien] hagyva [ezzel] latin köpenyét (rem).”] 
1218 FREUD, Project for a Scientific Psychology, 441. 
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veszélyes, mint a lehetséges alternatíva egy emlék vagy érzelem acting outjánál. Az 

elsődleges folyamatok helyett így a nyelv a másodlagosokhoz, vagyis a tudatelőttes 

folyamatokhoz tartozik. Aztán ezt az 1915-ös, a tudattalanról szóló metapszichológiai 

tanulmányában még tovább finomítja; visszatér az afázia-szöveghez, és a 

rendellenességet a beszédapparátus feltárására használja fel. Ha a szóreprezentáció négy 

elemének (hangkép, vizuális betűkép, motorikus beszédkép, motorikus íráskép) 

valamelyike hiányzik, akkor baj van a pszichés apparátusban. Itt már minden az 

ismétléses újrarendezésre és bevésődésre fut ki, egyszersmind viszont a szó és a dolog 

helyi értékét is megcseréli Freud.1219 Miközben továbbra is feltételezi, hogy a dolgok 

megelőzik a szavakat,1220 a dolgot teszi meg a jelöltnek, és ha ez utóbbi elmarad a szótól, 

akkor aszimbolikus afázia jelentkezik szerinte. 

Lacan annak kimutatására törekszik, hogy a tudattalanban – az első részben már 

jeleztem, attól, hogy úgy strukturált, mint egy nyelv, sőt a nyelv egész struktúrája 

kibontható belőle, az még nem jelenti, hogy nyelvi elemekkel lenne tele, sőt – leginkább 

nem diszkurzív tényezőket találunk, amelyek feltűnnek a páciens konkrét diskurzusában: 

megakasztva azt, ki is vezetve onnan a beszédet. Egy sajátos kérdéssel szembesülünk így. 

Azt már megmutattam az első és második részben, hogy nem lehet Másik anélkül, hogy 

Szimbolikus Rend legyen. Viszont továbbra is kérdéses, hogy a nyelv vagy a tudattalan 

van-e hamarabb Lacan szerint. Amennyiben az előbbi, úgy a szavak adnak lehetőséget a 

dolgok létezésének, így az elephant in the room angol idióma ténylegesen egy elefántot 

varázsolna a szobába – ezért is szerepel elefánt Lacan I. szemináriumának borítóján. 

Amennyiben viszont a tudattalan előbb van, mint a nyelv, úgy a szavak már mindig is 

úgy kezelődnek, mint a dolgok. Freud alapján nehéz eldönteni a kérdést, mert az 

elsődleges folyamatok időben is elsődlegesek, tudattalannak és elfojtásnak együtt van 

primátusa. 1221  Méghozzá úgy, hogy az elsődleges processzusok mint a tudattalan 

folyamatai csak egy törésnek (egyszerre megy végbe percepció és emlékezés, de egymást 

kizárják) köszönhetően egy másik helyen (der andere Schauplatz) történnek meg (SXI 

66f.): ennek a másik síknak a kijelölésében az invarianciával foglalkozó topológia az 

illetékes. Tehát bár mindkét álláspont mellett lehet érveket felhozni Lacannál, hogy a 

nyelv struktúrája ad modellt a tudattalanénak, vagy a tudattalan nyelvmodulációja csak a 

                                                             
1219 L. ehhez Peter WIDMER, Paraphrenie – eine vergessenes Konzept Freuds = Psychosen, 94f. 
1220 FREUD, Az Ősvalami és az én, 22f. 
1221 UŐ., Álomfejtés, 418. 
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dolog előzetessége révén valósulhatna meg, engem most inkább az érdekelne, hogy a 

dolog nyelv és tudattalan viszonyában miként értelmeződik, pontosabban milyen szerepet 

játszik Lacannál. Azt állítom, hogy a dolog a lyuk dinamizmusa, pontosan úgy, mint azt 

a vágygráfban láttuk, egyszerre modellt képez és a modell alapján működik; objet a-ként 

így ragadható meg a nyelvben a tudattalanon keresztül. Ehhez először megnézem ebben 

az alfejezetben a lacani koncepciót az objet a-ról, majd a következőben megmutatom, 

hogy ez a metafora működése közben miként nyilvánul meg, végül pedig Freud 

varázsnotesz-modelljének működését matterphore-ként tételezem. 

Amit Freud dolognak nevez az afázia-tanulmánytól az Entwurfon keresztül Az 

Ősvalami és az énig, és aminek a nyelvvel való viszonyát vizsgálja, az tehát topográfiája 

felől válik megérthetővé – vagyis a tudattalanműködés pszichéműködésre hatásában, 

ennyiben a dolgot topografikus tárggyá avatva, hogy az egyáltalán megközelíthető és 

megragadható legyen. Freud topografikus tárgya Lacan objet a-ja: egy tárgy, ami törlődik 

azért, hogy a szubjektum szubjektum lehessen, de, mint azt már az első részben 

megállapítottam a jouissance kapcsán, nem egyszerűen egy elveszett dologról van itt szó, 

hanem egy eredendő hiányról, amely körül a vágy cirkulálhat.1222 Ehhez Lacan topológiai 

megközelítése azt a szerepet rendeli, hogy egyáltalában azon keresztül válhat bármilyen 

nem a Szimbolikushoz tartozó (tehát nem kódolható, nem nyelvi) tényező 

(műveleteiben/folyamataiban) megjeleníthetővé, illetve így lehetséges a művelet 

önmagára vonatkoztatásával, vagyis egy topologikus-műveleti rekurzíóval folyamatok 

egybevágását modellezni, és új szabályokat, algoritmusokat és processzusokat előállítani 

(vö. Semi-Thue-System), mint ahogy az üres hely, a cross-cap mint felületek metszete (és 

a vágás mint művelet) a Möbius-szalagnál lehetőséget biztosít a topológiai alakzat 

önmagára hajtására.1223 Mert ha az elsődleges folyamatok a tudattalanok, és ezek képzik 

meg lényegében a tudatot azzal, hogy egy őselfojtás prototipikus és hipotetikus mintaként 

posztulálódik, akkor ez maga az eredeti hiány – ahogyan az apa törvényének 

életbelépéségez is lennie kell egy végbe nem ment, lehetetlen önkasztrációs eseménynek. 

Vagyis a tárgy mindig olyan hiány, amely a psziché topográfiáját topológiává avatja; 

valami eredetileg elvesztett tárgy helyett ennek a tárgynak az elveszthetetlensége. Nobus 

elegáns megfogalmazásában: “The object is never found, but only ever re-found.”1224 Ez 

                                                             
1222 Vö. még SZIGETI, A valóság fantáziapótlékai, 45. 
1223 Vö. SKRIABINE, Clinic and Topology, 84. 
1224 Dany NOBUS, That obscure object of psychoanalysis, Continental Philosophy Review, 2013/2, 178. 
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az eredeti lehetetlenség a hiány (hogy a{b,c,d} nyelv kialakulhasson, ahhoz a=a és a≠a 

szükséges, a hiba az univerzumban), amely körül kialakul a Szimbolikus Rend 

szintaktikája, mint a tórusz felszíne a lyuk körül.1225  

Nagyon egyszerűen megfogalmazva: az eddigiek fényében nem meglepő, hogy 

Lacan olvasatában a dolog nem tapasztalati vagy a valóságban elveszett, hanem olyan 

előzetes hiányposztuláció, amely annak érdekében történik meg, hogy a Szimbolikusban 

reflektálni lehessen az Imagináriusra és a Valósra, miközben ezt a hiányt már eleve az 

Imagináriushoz kapcsolható topológiai diskurzussal közelíti meg működése közben, mint 

egy lyukat, amely a Valóshoz tartozik a Szimbolikusban (az elkülönböződés 

lehetetlensége a=a és a≠a szimultaneitása között, ami elkülönböztetést eredményez). A 

dolog így maga lehet a csomó a Borromeo-gyűrűknél. Az objet a, a tárgy, az 

elveszett/elfojtott primordiálisan tehát leginkább úgy értendő, ahogyan Lacan Freud 

Vorstellungsrepräsentanzáról beszél, hogy nem maga a reprezentált dolog fojtódik el, 

hanem a reprezentálható dolog reprezentációja, ami lyukat üt a Szimbolikuson (‹‹ 

représentant de la représentation ›› [SXI 257f.]) – ez a szubjektum töredezettségét okozza 

mindenfajta Imaginárius teljességgel szemben ugyanakkor. A tárgy mint a lyuk 

dinamikája tehát nem a Szimbolikus Rend vagy a nyelv figurativitásának az Imaginárius 

alapot felszámoló munkája, hanem – ahogy azt láttuk az előző fejezetben – a negatívat 

négyzetre emelő és pozitívba fordító belső nyolcas, vagy egy vágás a Möbiuson; a lyuk 

az objet a területe, a saját magára hajtódó felület. Ez az a2, amely nem tükörkép (mint az 

a–a’ a Schéma L-ben), de a tükörkép létrehozásában szerepet játszik, ahogy a -a négyzetre 

emelődik, és gyök vonódik belőle, így kiadva az a-t az identifikációban (vö. a tojásdad én 

Ősvalami által betöltött belső lyuka). Így egy jelölhetetlenség mediálásával az ego–

alterego viszony átmenetében „történik meg” az objet a, egy topológia 

interpretánsként.1226  

Ahogyan Freudnál is eltérő konstellációkban jelenik meg a dolog, úgy Lacan számára 

is különféle minták szolgáltak annak alapjául. Mint arról már szó volt, Lacan 

pályakezdésekor a családi komplexusokról írott szócikkben a családot, illetve annak 

tagjait dologszerűekként tartotta a szubjektum számára formatívnak (vö. object relations 

                                                             
1225 Vö. SKRIABINE, Clinic and Topology, 91. 
1226 Vö. NASIO, Object a and the Cross-cap, 103. 
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theory), ezzel az akkor még elméletében nem jelenlévő Másikként tulajdonképpen.1227 A 

VII. szeminárium környékén tartott Kant avec Sade előadásban az objet a a kanti Ding-

an-sich mintájára gondolódik el, vágytámogatóként lényegében mint objet petit a a vágy 

általános formáját sűrítve magában a cselekvés általános törvényeként. 1228  A VIII. 

szemináriumon aztán ehhez már nem Kant szolgáltatja a filozófiai alapot, hanem Platón 

Lakomájában jelenik meg az objet a egy átvitelben, pontosan az ego–alterego viszonyban. 

Lacan szerint akkor forrósodik fel igazán a hangulat, amikor Alkibiádész megérkezik, és 

leül Agathón és Szókratész közé: innentől nemcsak folyik a diskurzus a szerelemről, 

hanem magát a szerelemet in operandi látjuk (SVIII 161), a lakoma ugyanis elkezdi 

inszcenírozni saját magát. 1229  Amikor Alkibiádész dicsérni kezdi Szókratészt, akkor 

jelenik meg az „agalmata” kifejezés: az istenek arany mását látja meg benne. Ez egy 

résztárggyá válik Lacannál – mint arról az előző részben szó volt, ez nem egy szkópikus, 

megjeleníthető valami, még ha lenyűgözte is Alkibiádészt a látvány, hanem sokkal inkább 

a szeretés aktusa közben jön létre, egy átvitelben. Ez azonban meg is töri a testet egy 

hiánnyal, egy ábrázolhatatlansággal, egy hibával: a X. szemináriumban Lacan példája 

erre az anyajegy, amely felhívja az arc maradék részére a figyelmet (SX 294).1230 E hiány 

torzító többletként (mint látjuk a következő alrészben a négy diskurzus esetében) bontja 

meg a szimmetriát vagy valami feltételezett egészet, de egységesít is, vagyis egy eredendő 

diszkontinuitásból fakadó kontinuitást eredményez. A végső kérdése Lacannak ezzel 

kapcsolatban, hogy mi a következménye egy ilyen nem unikálisan a véletlen által 

kondicionált hibának (SXXIII 16f.). Bár Lacan ezt csak a IX. szemináriumtól kezdte el 

                                                             
1227 Nobus, amikor nyilatkozik a pszichoanalízis ilyen irányú szemléletmódjáról, akkor Finkhez hasonlóan 

annak kimutatására törekszik, hogy az ego pszichológiában ünnepelt Az Ősvalami és az én mutatja meg 

legtisztábban, hogy a szubjektum fogalma már Freudnál is mennyire csak a manipuláltság, a képződés révén 

játszik szerepet, nem pedig valami eredendő entitás. Vö. NOBUS, That Obscure Object of Psychoanalysis, 

170f: „A levonható következtetetés ugyanannyira zavaros, amennyire meglepő: bár a pszichoanalízis mint 

hagyományosan diszciplínának tekintett valami (elmélet, praxis és eljárás) a legnagyobb jelentőséget a 

szubjektív tapasztalatnak tulajdonítja, a szubjektum fogalma kifejezetten problémásnak tűnik számára, 

nemcsak azért, mert a szubjektivitás decentrált mentális funkcióként, hanem leginkább azért, mert 

objektivizált: kiszolgáltatott [subjected to] és függ a tudattalan hatásaitól, a felettes éntől és a külső világtól. 

Ha méltányosak is vagyunk Freuddal, [megállapíthatjuk, hogy] akkor sem használta szinte soha a 

»szubjektum« (Subjekt) vagy szelf (Selbst) szavakat […].” (Uo., 171.) 
1228  Elvio FACHINELLI, Lacan and the Thing (1), JEP, 3-4, elérhető az interneten: 

http://www.psychomedia.it/jep/number3-4/fachinelli.htm. 
1229 RABATÉ, Jacques Lacan, 145. 
1230 Ezt az ürességet egy kijelentés nélküli artikulációként a hanggal mint a jelentés nullpontjával lehetséges 

összekötni. A X. szemináriumban Heidegger korsóira hajazva a dolog mint visszhang jelenik meg az üres 

edényekben: vö. Bernard BAAS, De la Chose à l'objet: Jacques Lacan et la traversée de la phénoménologie, 

Peeters, Leuven, 1998, 195-200. 

http://www.psychomedia.it/jep/number3-4/fachinelli.htm
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topologikusan modellezni, a VIII. szemináriumban algebrájával már demonstrálta az 

objet a működését (SVIII 295): 

 

Ez a fantázia – melyről már volt szó a Farkasember és a vágygráf kapcsán – terepére tereli 

a diskurzust; a bal oldala a formulának, ahol az alterego teljességképe (mint objet petit a) 

elleplezi a kasztráltságot, a hiányt, az osztott szubjektumra átírható ($). Azt a formulát 

kapjuk, amely a vágygráfnál is megjelent már: $<>a. A Másikkal itt egy olyan dolog 

révén képződik kapcsolat, amely maga a hiány, de a szubjektum teljesség iránti vágyát 

fűti. Ezt látjuk a formulákban a VIII. szemináriumon: 

a <>A 

(-φ) 

$<>a 

$<>a<>A 

És ezt láttuk a Schéma L esetében a II.-okon, hogy a Másik megképzi a tükörképét (a’ az 

A–a–a’ viszonyból), amely a szubjektum alteregojával (az a az a’–a viszonyban) kerül 

kapcsolatba. Az $<>a<>A-ban az a egyszerre a=a és a≠a, mert a’ kell legyen az A felől. 

Ugyanez a logika tartozik a belső nyolcashoz a IX.-en, illetve a X.-en is, amikor Lacan 

kerekperec kimondja, hogy az objet a nem háromdimenziós, hanem kettőben, az 

átmenetben valósul meg (SX 328), amikor megképződik az üresség a tórusz közepén egy 

kontinuus felszínt alkotva: az a valóban egy papírtigris, háromdimenziós pedig legfeljebb 

abban az esetben lehet, ha dimenziókon a reigsztereket értjük (1,2,3 mint Szimbolikus, 

Imaginárius, Valós). Az objet a egy távlatpont: külső a belsőben a szalaghoz képest és a 

megszokott térhez képest is, egy átmenete a Möbius-szalagnak önmagába; 1231 

átnézhetünk rajta, de nem látjuk, átmehet rajta valami, de maga nem megragadható: objet 

az a-n keresztül. 

A fantázia mathémájának inverze ugyanakkor szintén megjelenik Lacan olvasatában; 

az a <>$ a perverzióé. Bár Freudnál a perverzió minden, a heteroszexuális normától eltérő 

magatartást magában foglalt, Lacannál a helyzet változik. Nála ez nem társadalmi kérdés, 

hanem a struktúráé (SI 368), amely a szubjektumot vezérli a Másik által kialakított kép 

alteregoprodukciója révén (a2 => -a, vagy A–a’–a–$ mint A<>a<>$, ahol a=a és a=a’). 

                                                             
1231 NASIO, Object a and the Cross-cap, 112. 
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Ez egy inszcenírozott élvezet, Oscar Wilde Dorian Grayéé vagy Joris-Karl Huysmans 

különcéé,1232 ennyiben pedig a lakomán az agalmata megjelenése is ugyanúgy perverzió 

lehet (SVIII 43), amikor a kasztráción felülkerekedik a dolog (SIV 194), vagyis egy jelölő 

kiiktatásával a dolog nem dinamizmusként, hanem képként tételeződik.1233 Az objet a 

tehát egyszerre ok (szubjektum osztottságáé) és maradvány (az aktusban inzisztáló): 

agalma és hulladék.1234 A mathémák algebrai és topológiai aspektusai a dolog kapcsán 

csak az összefoglaló szerepű XVI. szemináriumban fésülődnek össze. A D'un Autre à 

l'autre-ban Lacan alapvető kérdése az, hogyan valósulhat meg egy átmenet a Másikról 

(Autre) az objet a-ra (autre) és vissza, ami maga egy Möbius-szerkezet.  

“As a part-object, the object a is not objectified by the subject, if only because the latter 

can lay no claim whatsoever to any form of agency. Matters are rather the other way 

round, the divided subject, having already been deprived of its substance, being 

objectified by the object. In Freudian terms, this is again the shadow of the abandoned 

object that falls upon the ego, whereas in Lacanian terms it can be interpreted as the 

divided subject being re-caused, re-divided by the desire that the object a elicits in it. The 

subject is therefore simultaneously caused by the Other and by the object a, without ever 

being causa sui, and without this process of causation ever being finished.”1235 

Végső soron mi a dolog? Lacan minden periódusában más. A kérdés helyesebben: 

mi a dolog jelentősége Lacannál? Mikkel Borch-Jakobsen egyértelműen a vágytárgyban 

jelöli ki ezt a szükséglet nyelv általi negációjával: csak az ember tud sírni nem szükségből, 

hanem a másik emberért.1236 Az életmű ismeretében készít taxonómiát, megállapítva, 

                                                             
1232 L. pl. KERESZTES Balázs, Literature – Crafted and Designed: Decorative Practices and the Materiality 

of Literature, kézirat. 
1233 Olyan értelmezése is létezik ennek, hogy a perverz a dologgal helyet cserél: EVANS, An Introductory 

Dictionary of Lacanian Psychoanalysis, 142. Én úgy értem azonban, hogy a dolog kerül a jelölhető osztott 

szubjektum helyére, vagyis a dolog megelőzi a jelet, sőt a jelképződés feltételévé válik, mint az a metafora 

működésében megmutatkozik. 
1234 SKRIABINE, Clinic and Topology, 92. 
1235 NOBUS, That Obscure Object of Psychoanalysis, 184. [„Résztárgyként az objet a nem objektivizált a 

szubjektum által, ha másért nem, hát azért, mert az utóbbi semmifajta igénnyel nem léphet fel az ágencia 

tekintetében. A dolog éppen fordítva van: az osztott szubjektum, miután már megfosztatott tulajdonától 

[substance], objektivizálódik a tárgy által. Freudi szempontból ez ismétcsak annak esete, hogy az elhagyott 

tárgy árnyéka rávetül az énre, lacani retorikával pedig úgy interpretálódik, hogy az osztott szubjektum 

újraokozott, újraosztottá válik attól a vágytól, melyet az objet a kivált belőle. A szubjektum ezért szimultán 

előidézetté válik a Másik és az objet a által, anélkül, hogy bármikor causa suiként lépne fel, és ez a 

kauzalitás bármikor is véget érne.”] 
1236 Mikkel BORCH-JAKOBSEN, Lacan: The Absolute Master, Stanford UP, Stanford (CA), 1991, 206. 

Borch-Jakobsen itt beszél a demande, désir és besoin különbségeiről, melyekkel az értekezés már a 

vágygráfnál sem kívánt foglalkozni saját tézisei mentén.  
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hogy a dolog a tudáshoz tartozik,1237 hogy nem kevésbé található meg az Imaginárius 

regiszterben, mint a Valósban, továbbá nem valami „természetes” entitás, és nem is 

szexuális.1238 A vágy tárgya pontosan nem a másik szeretetének a tárgya véleménye 

szerint, hanem annak vágya, hogy valaki vágyva legyen szubjektumként1239 – ezért lehet 

az objet a nem-tárgy. Ennyiben pedig a dolog az a szerelem lenne, amit éppenhogy 

semmifajta tárgy nem tud demonstrálni:1240 nem a szubjektm és az objektum maradnak 

itt egymástól elválasztottak, hanem a szubjektum objektummá válásá (egy másik 

szerelmének tárgyává) egy soha be nem fejeződő és meg nem valósuló folyamat. 

Azonban jelen disszertáció szempontjából talán adekvátabb Rabaté kontextualizálása, 

amely szintén a VII. szemináriumra vezeti vissza a dolog jelentőségét, Freud – általam is 

jelzett – hatását bemutatva Lacanra az Entwurf kapcsán. Némi derridai felhanggal Rabaté 

a tudattalan ősírásaként pozicionálja Lacannál a dolog modulációs szerepét, amelyen 

szerinte beszéd és írás későbbi szétválása alapul. Rabaté is amellett érvel, hogy a 

tudattalan Lacannál eredendően írás, amelyből minden nyelv kialakul.1241 

Meglepő módon a XVI. szeminárium inverzeként, vagyis az (objet) a-tól egy 

Másikig vezető folyamat modellezhetőségében valósul meg az a lacani elméletben, hogy 

a hiányból az egész struktúrát mozgató algoritmus rekonstruálhatóvá válik, illetve a 

jelölhetetlenen keresztüli műveletprodukció dinamizmusa befogható lesz. Az amalgata 

az, ami kis a-ként kihullott a Másikból mint algoritmusból, mint a jelölő hiányának 

jelölése és a Másik saját jelölhetetlensége, az algoritmus kódolhatatlansága: a hiba (a=a 

és a≠a) a szimbolikus univerzumban, amely csak (szimbolikus) működés (vö. 

pszichózisszemiózis) közben mutatkozik meg (imagináriusan [topologikus 

modellekben]), akár hangként (l. 1230. jegyzet), akár (az anyajegyre szegeződő) 

tekintetként, mint a X. szemináriumon – én ehhez viszont a gráfokat vizsgáltam meg. 

Lacan a topológiai diszpozícióval nem másra törekszik tehát, mint hogy a Másik 

ütemezését érje az a-ban tetten: az a így az a lyuk, amely a formát megszervezi, ami az 

aktusban inzisztál, de szervezi is, a szeretet tárgyának feltételezett irányultságú tárgya 

(SX/XI 424). Lacan Szókratész agalmájában találja meg a nyelvet moduláló dolgot, 

                                                             
1237 Ennek az objet a-ra vonatkozó megállapításnak a kifejtését l. a III. 6. b) fejezetben. 
1238 Uo., 202. 
1239 Mester és szolga dialektikáját lacani szempontból ehhez l. az I. 2. b) ii. alfejezetben és a III. 6. b) 

fejezetben. 
1240 Uo., 208 
1241 RABATÉ, Jacques Lacan, 31. 
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amely a tárgyatlan szerelmi aktusban mint átvitelben feltűnhet. 1242  Az objet a tehát 

egyrészt szubjektumalkotó törés, mert a tárgyra irányultsága csak illuzórikus, ennek 

lelepleződése pedig a tárgy hiányának dinamikájára hívja fel a figyelmet. Másrészt Lacan 

XXII. szemináriumában az objet a a tudás lehetőségét biztosítja a szubjektumról, hogy a 

lalangue-ként felfogott nyelv, mint az első részben írtam, éppen a grafikus dimenzióra 

hívja fel a figyelmet, a hiány hiányára la és langue között, amelyen keresztül átfolyik 

valami, ami csak írott, mint azt a Lituraterre esetében tárgyalom a következő alrészben. 

Szintén ott nyeri el helyi értékét az a kijelentés a XXII. szemináriumból, hogy – mint az 

első részben a Menónnál – a szubjektum önreflexióját a Másikon keresztül teszi lehetővé 

a lyuk: valamit tud általa, de nem a tárgyat tudja (SXXII 61): az a-n keresztül át lehetne 

kukucskálni a Szimbolikust vezérlő algoritmusra.  

Márpedig Lacan ’68 forradalmárjait pontosan ilyen alapon gondolta 

forradalmároknak: az utcára vonuló struktúrák mozgatták őket, a Másik pedig modulálta 

e struktúrákat. A forradalmárok élvezeti többlete lett az objet a, ami abban a macskakőben 

hüposztazálódott, melyet a rendőrökhöz vágtak. Ahogyan az a kipottyan a Másikból mint 

vezérlésből, amely nem jelölhető, de amelynek vezérlése fortként és a da-ként 

formalizálódik mint bináris kódolás, a Szimbolikus 0-1 bináris átmenetében, úgy az a 

maga válik modulációvá,1243 ennek pedig csak pszichológiai komplementere a vágytárgy, 

mint a hang, a tekintet vagy az ürülék (SXXII 62). Az objet a elsődlegesen mindig egy 

távlatpont dinamizmusa, amelyen keresztül be lehet lesni a kulisszák mögé, rá lehet látni 

a struktúrák mozgatójára, a Másikra. Lehetetlensége, el nem veszthető tárgyisága már 

mindig az univerzum hibájára, a Szimbolikus önellentmondására, disrupciójára irányítja 

a figyelmet. Lacan szerint itt a nyelv igyekszik utunkat állni, elleplezni azzal a lyukat, 

hogy maga bináris, hogy igen és nem felé hajlik – Peirce háromosztatúsága és a saját 

regiszterei helyett. Az igen–nem formához hiányzik a nyelvben a shannoni 

gondolatolvasó gép randomitása, a hardver, a pörgő kallantyú, amely a szimbolikus 

láncokat random generálja akkor, amikor megakadás történik, mint azt az előző részben 

kifejtettem: a bináris figuratív mozgásának átmeneti stádiumai nem képezik a jelölés 

részét (SXXIII 131), pedig az maga a randomitás mint dinamizmus.1244 Ahogy Lacan 

megjegyzi, ha nem lalangue-ban gondolkodunk, és nem reflektálunk a felülírt üres helyre, 

                                                             
1242 Uo., 146. 
1243 Vö. Zak WATSON, Floating between Original and Semblance = Topologically Speaking, 122. 
1244 Vö. DOANE, The Emergence of Cinematic Time, 16. 
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akkor a nyelv anyaga, a Valós mindig kimarad: ez nem ‹‹ matérie ›› ugyanakkor, hanem 

‹‹ l’âme à tiers ››, a viszony x és y között, amit tartalmaznia kellene a jelnek, ahol maga 

a dolog, a kondicionáló (a szójátékban egyébként La Mettrie) szólal meg (SXXIV 51) – 

nem máshogy, mint az első részben optikai modellek által felvázolt 

koordinátarendszerbeli énmozgásnál a Másik mint mozgató részeként. Freud 

topografikus tárgya a tudattalan nyelvmodulációjában mint objet a ezért csak a topológia 

diskurzusában tűnhet fel Lacannál. 

Talán ennél a résznél vetődhet fel legerőteljesebben annak kérdése, hogy mennyiben 

lehet magát Lacant megvádolni valamifajta transzcendentális télosz rekonstruálásával 

(ahogy ezt Borch-Jakobsen meg is teszi), illetve mennyiben fakad a vizsgálati keretből 

az, hogy minden visszavezethetőnek tűnik egy a betűre. Ez utóbbi kérdés teljesen jogos, 

ha figyelembe vesszük, hogy a technodeterminizmus vádját elkerülni képes médiaelmélet 

gyakran éppen implicit hegelianizmusa miatt vált a kritika céltáblájává. Már Kittlerrel 

kapcsolatban is felmerültek erre irányuló megjegyzések a hallgatói 

visszaemlékezésekben, igaz, azokban sokkal inkább attitűdje, semmint az életművéből 

kirajzolódó elemek miatt.1245 Winthrop-Young, aki gondolatkísérletén1246 túl az elsők 

között szolgált olvasatokkal is e témában, éppen arra építve nevezte Kittler 

szemléletmódját hegeliánusnak, hogy abban nem jutott hely sem az embernek, sem a 

tapasztalatnak. Míg Hegelnél a történelem lett úgy beállítva, mint annak folyamata, ahogy 

az abszolút szellem önmegértést ér el, Kittlernél ezzel inverz mozgást vél felfedezni: a 

történelem szubjektumának helyét elfoglaló technológia szüntelen szelleműzését 

(alludálva Kittler Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften 

programjára). 1247  Mint már idéztem Krämert az első részben, ha itt lehet beszélni 

természetről (akár az idealizmus értelmében), az már rég univerzális Turing-géppé vált a 

kittleri életműben. Winthrop-Young olvasatában Kittlernél a techno- és anthropogenezis 

szétválása azt eredményezi, hogy a gépek maguk tervezik meg és állítják elő a következő 

generációjukat (sajnos az említett szerző nem teszi meg a nagyon is idekívánkozó 

kapcsolatot Neumann-nal, illetve képtelen magáévá tenni egy ebből kibontakozó 

archeológiai pozíciót [l. 692. jegyzet]). Ha ilyen értelemben – folytatja érvelését 

                                                             
1245  L. pl. Axel ROCH, Hegel is Dead, Teleopolis, http://www.heise.de/tp/artikel/35/35887 (2016. 

szeptember 15.)  
1246 Geoffrey WINTHROP-YOUNG, Silicon Sociology, or,Two Kings on Hegel’s Throne? Kittler, Luhmann, 

and the Posthuman Merger of German Media Theory, The Yale Journal of Criticism, Fall 2000, 417f. 
1247 UŐ., Kittler and the Media, 80. 

http://www.heise.de/tp/artikel/35/35887
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Winthrop-Young – a technológia maga a történelem, akkor a szétválás (társadalom és 

technológia között) és a harc az önmegvalósulásért ugyanazt a mintát mutatja, mint a 

hegeli abszolút szellem.1248  Eltekintve attól, hogy a képlet Kittlernél sem feltétlenül 

ennyire egyszerű,1249 és hogy már korábban rámutattam arra, hogy Winthrop-Youngnak 

komoly nehézségei akadnak a kurrens médiaelméleti paradigmák inhumán aspektusaival, 

a felvetést nem lehet ennyivel lesöpörni az asztalról.1250  

Ugyanis nem hiába volt eddig a számtalan hivatkozás Neumannra, aki épp arra 

mutatott rá, hogy nem ugyanúgy van az önreprodukció az automatonnál, mint az 

embernél, így technologikája (amely Neumann-architektonikus korszakunk eminens 

tudományának, a médiumarcheológiáinak is sajátjává vált a hardverimplementációk 

kérdéseivel bővítve a turingi emulációt) abszolút nem illeszthető be abba az egyszerű 

Harold Innis-i sémába – amely McLuhan tetrádjánál jóval kevésbé szofisztikált, nem 

véletlenül nagy az igyekezet manapság, hogy egyfajta middle-ground szerepét töltse be a 

médiaelmélet és a (befogadókkal rendelkező tömeg)médiumokkal foglalkozó, magát 

médiatudománynak nevező társadalomtudomány között –, miszerint egy médium előidéz 

egy másikat, amely aztán leváltja, és így tovább. A médiaelméleti fókusz arra irányul, 

hogyan implementálódik egy technológia. Ez az implementáció, ha időbeli folyamatként 

történelemmé (vagy annak mintájává) válik is, akkor sem a beteljesedés felé tart, hanem 

olyan időalakzatokat produkál, amelyek Lacan ajtóitól a neurotikus individuális mítoszán 

keresztül a prisoner’s dilemmáig valamit tesznek; destruálnak mindenfajta linearitást 

abban a történésben (legyen az akár szukcesszivitás), hogy a technologika technológiává 

szilárdul. Nem szabad engedni a historiográfia csábításának, mert a médiumoknak 

elsősorban nem történetük, hanem idejűk van (Eigenzeit) – ezt Heidegger tudta. Így ne 

csodálkozzunk, ha Kittler hegelianizmusa csak az olyan olvasatokban bukik felszínre, 

amelyekben a médiaelméletet felülírja a történetírás narratívája. Ezért megkapó, de 

                                                             
1248 Uo., 139. 
1249  Campe például implicite ezzel szemben foglalt állást, amikor a kittleri médiatörténetet a 

hardverimplementációk történeteként vázolta fel: Rüdiger CAMPE, Implementieren: Das Grundverfahren 

in Friedrich Kittlers Kulturwissenschaft = Was waren Aufschreibesysteme? (workshop a Bécsi Egyetemen 

2014. május 28-án) [Köszönet Eva Hornnak a meghívásért.]. Illetve l. ERNST, Kittler-Zeit; S. R., Mediális 

diskurzuselemzés – médiaarcheológia és médiahistoriográfia között, Partitúra, 2014/1, 43–9. 
1250 Hasonló kritika artikulálódott jelen értekezés, illetve Krämer nézőpontja felé is, nevezetsen, hogy a 

medialitás csak az átvitel alakzatában képes elgondolódni: LŐRINCZ Csongor, Az irodalom tanúságtételei, 

Ráció, Bp., 2015, 18f. Azért sem mellékes a keretet újra meghatározni, mivel a következő alfejezetben 

Freud varázsnoteszének, mely gyakran vált médiaelméleti olvasatok tárgyává, olyan olvasatát adom, amely 

világossá teszi, hogy az még sosem került teljesen médiumarcheológiai értelemben vett médiumként 

elgondolásra. 
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impertinens az a kijelentés, hogy semelyik technomateriális médiaelmélet nem kerülheti 

el az implementáció, szimuláció, stb. metaforikáját, hiába állítja azt, hogy a gépek 

forráskódokkal és azok hardverműveleteivel dolgoznak, illetve hiába helyettesíti a 

helyettesítés logikáját a tisztán technológiai operacionalitással, mivel ezzel a Turing-gép 

kiteljesedését transzcendetális télosszá teszi.1251 Ernst szép megfogalmazásában érkezik 

az ellenérv: „A médiumarcheológiai kutatás nem az idő »valódi« természetéről szól, 

hanem arról, miként bomlanak ki a technológiai médiumok operatív folyamatai a 

neurológiai [neuronális] jelfeldolgozás emberi működésével együtt. Az idő 

transzcendentális fogalma így rögtön események sokaságába omlik.”1252  

Ha jelen értekezés ténylegesen azzal a céllal született meg, hogy bizonyítsa a 

médiaelmélet előzetessége mellett azt a segítséget a kultúratudományos értelmezési 

praxis számára, amelyet vizsgálódási keretével adhat életművek és témák terén, tehát 

ennyiben (szándékom szerint) mediális kultúratudományiként működik (ha e diszciplína 

létezik, és inkább ennek, semmint a médiatudománynak a speciális, csak ahhoz tartozó 

terepét kívánja feltérképezni – mert ez utóbbit úgyis teszik már Berlinben), úgy Tholen 

felől is érkezik releváns kritika. A médiatudomány kultúratudományként történő 

szituálásában Tholen azt az apóriát vezeti elő, hogy míg a médium ténylegesen 

instrumentalizálódik egy olyan felfogásban, ahol csak társadalmi vagy kulturális 

változások kiváltóiként szerepel (tehát, amit az első rész bevezetőjében recepcióesztétikai 

médiaelméletként aposztrofáltam), addig egy, a médiumok magánéletével foglalkozó 

gondolkodás viszont könnyen valamifajta (az emberi percepció és logika számára idegen 

és befoghatatlan) második valóságot feltételezhet, ezzel a médiumok mediációját és 

ágenciáját függesztve fel – ennyiben összecsengve Lőrincz kritikájával (l. 1250. jegyzet). 

Tholen kérdése, hogy ha egy megfelelő egységesítő elméletet lehetne feltételezni, akkor 

abban a médium a kommunikáció eszköze vagy módja lenne – utóbbihoz értve a 

médiumarcheológiai felfogást, hogy a technologikában már ott a technológia, vagyis a 

médium mint mód maga az operacionalitás; kiterjesztés vagy éppen amputáció, utóbbi az 

érzékszervektől elzárt módon is, hogy a gépek önműködése teljesen elválik attól a 

reprezentációs és az érzékeket rabul ejtő (multimediális és szórakoztató) teljesítménytől, 

                                                             
1251 Georg Christoph THOLEN, Media Metaphorology: Irritations in the Epistemic Field of Media Studies, 

The South Atlantic Quaterly, 2002 (3), 565. 
1252 ERNST, “Posting” Digital Presence. 
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amely az embernek maradt „esztétikaiként”. 1253  Szerinte az üzenet leválasztása a 

médiumról – ennyiben pedig a mcluhani dogma érvényességének vége a kittleri mediális 

megkülönböztetéssel (információ és anyagi hordozó, valamint a kommunikáció tényezői 

és műveletei között) –, és utóbbinak a(z élmény-, üzenet-, nézőpont)közvetítés 

protkolljaiként és materialiatásaként elgondolt medialitása tulajdonképpen a médiumok 

metaforológiáját adná mediális kultúratudományként. Ez utóbbi egy olyan metapozíciót 

jelöl Tholennél, amely felől a kirajzolódó új episztemológiai mezőben a médiumok 

metaforikus és konceptuális interpretációi lehetnek a medialitásának. Ebből a 

szempontból pedig már az metaforikus (eldönthetetlen, tropologikus), hogy az olyan 

metaforák, amelyek nem korlátozódnak a jelölés terepére, így a médium módként, 

eszközként vagy üzenetként definiálása (és ezek tényezői) valóban a médium lényegét 

érintik-e, vagy pusztán olyan más szemantikai mezőkből kölcsönzött jelentések, amelyek 

meghatározásokként vagy magyarázatokként segítenék a medialitás kutatását – ennyiben 

pedig bevallottan a médium fogalomtörténetére applikálja a blumenbergi vállalkozást.1254  

Bár Tholen kijelenti, hogy a digitális kor pontosan az ilyen „médium mint” (“as if”) 

szerkezeteknek kedvezett, amelyeket a médiumok transzparenciájának, a 

telekommunikációból hiányzó jelenlétnek és a kibertér disszeminatív hatásának a 

premisszái formálnak,1255 metaforológiája félremegy, hiszen 1936 óta a digitális az “if–

then”-re épül, ami nem nyelvi (performatív, tropológiai) kérdés, hanem az 

operacionalitásé (aktusa pedig, mint azt Turingnál már néhányszor tárgyaltam, éppen nem 

az átvitelből, hanem a tárolásból indult, kiegészülve még a feldolgozással, amely 

manapság fontosabbnak is látszik, ezért lehet napjainkban Lacan prisoner’s 

dilemmájának jelentősége [l. 971. jegyzet]), amely nem rendezhető a nyelvi dinamika alá 

mint egy eldönthetetlenség egyik tényezője, hiszen nem felel meg a nyelv szabályainak. 

A számítógépalapú kultúrában a GO TO parancs az algoritmikus forráskódban, mint 

ahogy az iteráció, a loop és a rekurzió is, túlmutat a performativitáson.1256 Ha Tholen 

nagyon helyesen úgy látja is, hogy ezek az alakzatok nincsenek meg szintaxis nélkül, 

ebből nem következik az, hogy a programnyelvek(nek az ember által narratívába 

rendezett) történetének a nyelvészeti mintákkal történő egybevágásával érveljen, ad 

                                                             
1253 Georg Christoph THOLEN, Medienwissenschaft als Kulturwissenschaft: Zur Genese und Geltung eines 

transdisziplinären Paradigmas, LiLi, 33 (2013), 40. 
1254 UŐ., Media Metaphorology, 560. 
1255 Uo., 563. 
1256 ERNST, “Posting” Digital Presence. 
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absurdum Blumenberg azon megfigyelésével hitelesítse álláspontját, hogy a technológia 

történetében a mechanisztikus metaforák fokozatosan átadták helyüket a pragmatikus 

típusúaknak.1257 Tholen szélmalomharcot vív egy olyan ellenféllel, amelyik a digitális 

tapasztalatát azzal – az egyébként a Kittler-értelmezésekben is nem ritkán előforduló, 

ámde faék egyszerűségű és felületes életművi ismeretről árulkodó – dialektikával 

azonosítja, hogy a gép elrejti, amit tesz. Ehelyett ugyanis bár teljes joggal javasolja annak 

elemzését, hogy a szintaxisközpontú programnyelvek metaforikája (a kontaktusra, a 

teljesítményre, stb. vonatkozóan) mennyiben hozható kapcsolatba saját verbalitásukkal, 

nézőpontja arról árulkodik: szentül hiszi, hogy a szintaxis úgy nyelvi, hogy az feltétlenül 

(humán) grammatikát jelent. Viszont az, hogy ez nem a nyelv sajátja, pont a digitálisban 

válik a legnyilvánvalóbbá, ráadásul a narratívakonstrukció nem is illik a 

programnyelvekhez (l. 5. jegyzet). A digitális mindig is ott volt már az alfabetikus 

írásban, az analóg pedig mindig a köztes helyre illesztődött be (vö. az Ort–Bitsch–Siegert 

triásznál a différance mediális kiterjesztésével az első részből), napjainkban pedig 

szétválaszhatatlanságuk éppen abban a dimenzióban mutatkozik meg, amelyet a nyelv 

nem érint, szintaktikája mégis van: „a numerikus szignálanalízis a 

frekvenciatartományban az inverz értéke az analóg hullámnak az időtartományban”1258 – 

ez a hardverműködés logikája. Amennyiben a médiaelmélet ténylegesen 

médiatudománynak tartja magát, a történeti narratíva olyan alternatíváját kell alkalmazza, 

amely – ahogy azt Kittler is javasolta – a Turing-gép egyszerű halmazából induló 

evolúcióval rokonítható; amikor „a bit testté lett és közöttünk lakott, néhányan – de nem 

mindenki – láthatta dicsőségét.”1259  

De, még egyszer, a Turing-gép nem as-if, hanem if-then, ezért is lehet a teljes 

kalkulálása minden kalkulálhatónak, olyan ontológiává kiterjedve, mely az ember így 

először fixált esszenciáját a következő lépésben számológéplétként (vagyis dinamikus 

memóriaként, l. az előszó ernsti mottóját, és a második rész bevezetőjében a turingi 

késleltetőcsövet) lazítja fel, ennélfogva pedig e szemléletmód kizárólag akkor 

kritizálható, ha az ember felől közelítünk hozzá (aki nem mindig látja a bit dicsőségét). 

De a médiumok műveletei nem korlátozódnak a mindennapi élet kódrendszerére, hanem 

inkább azok forrásaként szolgálnak (mint ezt Campe érvényesíti is Kittler-értésében, l. 

                                                             
1257 THOLEN, Media Metaphorology, 567. 
1258 ERNST, “Posting” Digital Presence. 
1259 KITTLER, Wenn das Bit Fleisch wird, kézirat, A: Kittler K31M2 @ Marbach DLA. 
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1249. jegyzet). Ezért a feldolgozáshoz hozzájáruló folyamatok a kultúrában már mindig 

is túllépnek a nyelvi dimenzión, és algoritmusokon nyugszanak. 1260  Való igaz, hogy 

éppen a teljesítménycentrikusság miatt annyira gyorssá vált a digitális kultúra – 

megfelelve Virilio jóslatának, tényleg a sebesség és gyorsulás váltak meghatározó 

faktorokká –, hogy a felhasználóknak már se szemük, se fülük a diszkrét értékekre és 

állapotokra; kizárólag akkor válik érzékelhetővé a digitális, amikor a valós idejű analízis 

megakad, 1261  mikor a két idő, az „élő” tapasztalati és „valós” gépi processzusoké 

keresztezi egymást (l. még 876. jegyzet). Az e részben tárgyalt marey-i chronofotográfia 

technikailag pontosan az idő arrisztotelészi definicióját hatjtotta végre: numerikus 

mérését a mozgásnak a fenomenológiai-filozófiai időfogalom ellenében. A 

rörgzítésprodukció temporeális pillanata az emberi percepciós küszöb alatt destruálta a 

narratíva szimbolikus rendjét, de éppen a szimbólumok operacionalizálásával 1262  – 

hogyan lehetne egy feedback loop teleologikus? Ez a beállítódás nem ekvivalenciát 

feltételez ember és gép között (temporálisan, működésben, stb.), mint azt Tholen állítja a 

kurrens német médiaelméletről, hanem olyan interakciót, amely a gép felől érti az embert, 

mint Ernsttől idéztem néhány bekezdéssel ezelőtt – a technológiájé erendendőbb 

horizont, mint a nyelvé vagy az emberé: ez a lacani pszichoanalízis mozgatója, és ezt 

vette át Kittler, mediális kultúratudománnyá transzformálva azt. Nagyon úgy tűnik tehát, 

Tholen akképpen akar mediális kultúratudományt művelni, hogy a kifejezés első tagjának 

hegelianizmusba fordulásával rémisztgetve kínálja fel véderőként a másodikat – mintha 

csak azért szerepeltetné a mediálist, hogy kizárólagos jogot nyeressen a 

kultúratudománynak. 

 

ii. a varázsnotesz “matterphore”-ája és a hiányozó trópusok 

A Chose Freudienne-ben alkalmazott ún. It-narratíva jelzésértékű a dolog 

működésmódjával kapcsolatban, mert kapcsolatot teremt topológia és tropológia között: 

az igazság mindig önmagáért beszél egy prosopopoeia által, mint az Acteon kutyái elől a 

barlangjába menekülő és nyakon nem csíphető Diana (É 412), mint Diderot fecsegő 

csecsebecséi (É 411), ami alapvető eldönthetetlenségre utal: maga a tárgy beszél, a 

                                                             
1260 UŐ., Fiktion und Simulation. 
1261 A breakdownnak mint a heideggeri Unzuhandenheitnak a poszthermeneutikai újraértéséhez l. UŐ., 

Thinking Colours and/or Machines, 44f.  
1262 ERNST, “Posting” Digital Presence. 
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barlang visszhangzik, vagy a szubjektum tudattalanja – a trópus itt pontosan a lyuk. 

Amikor összetörik a tükör, vagyis amikor megszűnik a chiazmatikus-bináris viszony, az 

a fülnek is felnyitja a szemét Lacan szerint, azzal kapcsolatban, hogy az objet a nem 

percepció kérdése: az igazság (tudattalan) mindig azt mondja, én beszélek, mint dolog 

magam beszélek (SXVIII 63).1263 Ez a hiány a prosopopoeiában nem feltöltésre váró üres 

hely, hanem a jelölhetetlené, mely nem ugyanazon logika alapján inzisztál a Szimbolikus 

Rendben, mint a mindig a helyüket megtaláló betűk, vagyis nem úgy, ahogyan 

Shannonnál a szünetnek is helye van a telegráfiában. Ez a szünet úgy lehet kitermelt (a 

szimbólumok interakciója által), hogy már mindig feltétele is a működésnek, mint a hiba 

az univerzumban. Ez az, amit minden olyan tanulmány figyelmen kívül hagy, amelyik a 

pszichoanalízist olvasásként kívánja szituálni. Az általam tételezett (lacani) 

metaforológia ebben az operációcentrikusságban tér el a tholenitől. Ugyanis a 

recepcióban egyértelműnek veszik, hogy a szubjektum és annak jelei mögött is nyelvet 

találnak Lacannál, 1264  hogy a struktúra alapvetően nyelvi. Ha olvasási effektusról 

beszélünk, amelyik „olyan olvasáselméleti alakzat, ››amelynek középpontjában a 

szövegben és annak kritikai olvasataiban létrejövő áttételek retorikai analízise és elméleti 

vizsgálata áll‹‹”,1265 az kétségtelenül megfelel a lacani inmixing elgondolásnak. Csak 

éppen a lehetséges tropológia alapját hibázza el teljesen. A tropológia csak topológiaiként 

képes a figurális binaritásának távlatpontjára, a harmadikra reflektálni; az a-ra rámutatni, 

amely feltétele és produktuma ürességként a lacani t(r)opológiának (l. vágygráf). 

Mert amikor Lacan felteszi a költői kérdést, hogy az ideogramma működése miként 

lehet autonóm, és Quintilianusra hivatkozva a tropológiát nevezi meg e területnek, akkor 

ott a csak nyelvileg létező, belső dinamikát az Imaginárius tudja biztosítani, akárcsak a 

jelölésben a Valós és Szimbolikus között (É 505). A katakrézis mint a trópusok 

metatrópusa itt a tapasztalattól való elszakítás, és a dolog mint igazság (a) önmagát 

mondását teszi lehetővé, mint a Chose Freudienne-ban: « remodelage de la ‹ relation 

                                                             
1263 Nobus e felől válaszol a kritikákra: „Mind Nancy és Lacoue-Labarthe, mind Borch-Jakobsen kritikai 

olvastában kellő figyelem nélkül marad a tény, hogy bár a szubjektum egy alapvetés Lacannál, az nem 

szubsztancia vagy jelenlét, sem pedig igazság vagy ágencia. Ha az igazság maga beszél, mint azt Lacan 

állítja, az csak féligmeddig van kimondva a szubjektum kijelentéseiben, ezért kevésbé az igazság kibeszélt 

a szubjektum által, mint inkább a szubjektum nevében beszél az igazság.” (NOBUS, That Obscure Object 

of Psychoanalysis, fn. 65.) Ez különösen fontos megállapítás a következő alrészben tárgyalt lacani 

forradalomértelmezés tekintetétben.  
1264 SOMOGYI Gyula, Pszichoanalízis és retorikai olvasás: Felman, Lacan, de Man, Alföld, 2003/6, 67. 
1265 Uo., 72f. 
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d'objet › où le sujet est censé se typifier » (É 513). Ezért lehet egyáltalán Imaginárius. A 

recepció alapvető tévedése ugyanis, hogy a nyelvi figurativitás regisztereként az 

Imagináriust valamifajta képes beszédként kellene érteni vagy tükrözéses áthelyeződések 

terepeként a nyelvben. Mint azt a kígyó kapcsán láttuk az első részben tárgyalt lacani 

parabolánál, az Imaginárius inkább oszcilláció a hullámok (S) és kalkulus (S/s mint √-1, 

amely nem kiszámított [kódolható], de részt vesz a műveletben annak irányítójaként), a 

sziszegés és a formalizáció közötti konvergenciaként (ahogyan a jelölt becsúszik a jelölő 

alá, az onomatopoeiát [tehát jelölést] eredményez [a jelölés folyamatának leírásával]). 

« Il s'agit de retrouver dans les lois qui régissent cette autre scène (eine andere Schauplatz) 

que Freud à propos des rêves désigne comme étant celle de l'inconscient, les effets qui se 

découvrent au niveau de la chaîne d'éléments matériellement instables qui constitue le 

langage : effets déterminés par le double jeu de la combinaison et de la substitution dans 

le signifiant, selon les deux versants générateurs du signifié que constituent la métonymie 

et la métaphore; effets déterminants pour l'institution du sujet. A cette épreuve une 

topologie, au sens mathématique du terme, apparaît, sans laquelle on s'aperçoit bientôt 

qu'il est impossible de seulement noter la structure d'un symptôme au sens analytique du 

terme. » (É 689)1266 

Mert ha Jakobson révén nevezi meg két eminens alakzatként a metaforát és a 

metonímiát Lacan, a hasonlósági (szótalálás nehézsége) vagy az összefüggési 

rendellenességek (telegram stílus) poetizálásával, sőt elfogadja azokat a nagyon egyszerű 

meghatározásokat, miszerint a metonímia érintkezés, a metafora pedig egyik dolog 

kicserélése lehet a másikra, ez mindössze azért történik, mert a jelölés műveletének 

struktúráját hajtják végre nála ezek az alakzatok, vagyis az áttétel vagy átvitel műveletét 

inherensnek gondolja a metonímiához és a metaforához képest. A metonímia ennek 

megfelelően a jelölés feltételének trópusa. Lacan példája, hogy bár gyakran szokták az 

árbocot szinekdochikusan a hajónak megfeleltetni, harminc árboc nem feltétlenül jelent 

harminc hajót, mert igen ritka eset, hogy egy hajónak csak egyetlen árboca legyen (É 

505). Láthatjuk, hogy ez a figura egyszerre feltételez egy olyan 1:1-es hozzárendelést, 

                                                             
1266 [„Azoknak a hatásoknak a feltárása a feladat a másik helyet (eine andere Schauplatz) – melyet Freud 

az álmokkal kapcsolatban a tudattalan helyeként azonosítot – szervező törvények által, amely hatások: a 

nyelvet alkotó, materiálisan instabil elemek láncának szintjén vannak; a jelölő kettős játéka, kombináció és 

helyettesítés által meghatározottak a jelölt két tengelyének megfelelően, amely létrehozza a metonímiát és 

a metaforát; vezérlik a szubjektumot. Ebben a vizsgálatban egy matematikai értelemben értett topológia 

jelenik meg, amely nélkül lehetetlenné válik akárcsak a szimptóma struktúrának is a felvázolása analitikus 

értelemben.”] 
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amely Saussure-nek már az első részben kivesézett szemiotikája alapját jelenti a pluralitás 

letiltásával,1267 ugyanakkor amint érvényesül a metonímia, egyből meg is kérdőjeleződik 

ez a letiltás tapasztalati alapon (egy hajó, de több árboc). Vagyis Lacan a metonímiát a 

jelölés modelljeként azért is javasolhatja, mert miközben két jelölő között érintkezéssel 

hoz létre viszonyt, úgy mindenfajta egyértelmű hozzárendelést is felfüggeszt, ezzel egy 

olyan megállapíthatatlan tropologikus működésre mutatva, amely a notáció grafikus 

polifóniájának felel meg a nyelven kívül, a betű szintjén. A metafora ezért nem kerülheti 

el, hogy ezen alapuljon. Victor Hugo Booz endormi versét példaként hozva, ezért Booz 

és priccse kapcsolatára irányítja a figyelmet Lacan a metaforikus viszonyban. Ezzel 

azonban nem a jelölés feltételét igyekszik megvilágítani, mint a metonímiával, hanem a 

jelölés működését. Ebben van ugyanis a magyarázata annak, mint ezt már az előző 

részben jeleztem, hogy Lacan az Apa Neveit metaforának nevezte, sőt, szigorúan csak 

metaforaként volt hajlandó értelmezni. Szintén itt világítódik meg, hogy miért dolgozik 

egy megdöbbentően egyszerű metafora koncepcióval. 

 

 

46. ábra: a trópusok tórusza 

 

                                                             
1267 Emiatt nem lehetne más neve Saussure-nél a WC ajtónak, csak hommes vagy dames, és ezért hámozza 

ki Lacan, hogy akkor ezek eredendően már egy bináris kódolási viszonyért állnak ki, amely csak kitermelhet 

egy egyértelmű hozzárendelést. Ezzel a freudi szemiotikai modellt részesíti előnyben, amely megenged 

jelölők és jelölt között „szinonímiát” (egy álomgondolat – több álomtartalom), ellentétben az egy hanghoz 

egy betűt rendelő Saussure-rel, ahol az ófelnémet th, dh és d betűket kárhoztatja azért, mert azok mind 

ugyanarra a hangra vonatkoznak, ezzel ambiguissá téve a nyelv belső rendszerét (hang) kívülről (írás). DE 

SAUSSURE, Bevezetés az általános nyelvészetbe, 57. L. még 307. jegyzet. 
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A szubsztitúció során ugyanis nem helyeződhet egymás mellé ugyanabban az időben 

két jelölő úgy, hogy mindkettő manifesztálódott/aktualizálódott. Ebből kifolyólag viszont 

mindenfajta referencia is felfüggesztődik a metafora művelete közben (É 507), miközben 

a nyelvinherens operációk térben és időben mennek végbe: ebben van egy olyan stádium, 

amikor feltűnik egy üres hely, mert az egyik jelölő már nincs ott, a másik pedig még nem 

érkezett meg (a csere közben). Ha a Valósban nincs lyuk, ez a lyuk nagyon is a Valósé. 

Amikor a priccs átveszi Booz tulajdonságainak inverzét (vagyis nem szomorú és nem 

nyomorult), ez csak egy olyan pillanat által adódhat, ahol nincs értelem. Ezt a 

hiányprodukciót pedig a metaforaképzés viheti kizárólag véghez Lacan szerint. Tehát 

Lacannál a tropológia jelentősége, hogy a szó úgy fordulhat önmagára, hogy az a 

mechanizmus is kicsomagolhatóvá válik belőle, amelyik ezt létrehozta; nem véletlen, 

hogy ezt a freudi rébuszhoz kapcsolja (É 510). Ennélfogva az Imaginárius szüntelen 

parabázisa egyben a Valós szükségszerű felbukkanása is, vagyis az Imagináriusbeli 

kiiktathatatlan szünet állítja elő a Valós „jelölhetőségét”, azt a mechanizmust, amely 

egyáltalában az alakzatot létrehozta. Érdemes tehát ismét csak szó szerint érteni Lacan 

azon kijelentését, hogy a Rücksicht auf Darstellbarkeit (É 511) nélkülözhetetlen. Ez itt 

nemcsak az álom ábrázolóeszközeire figyelés (a logikai műveletek az álomtartalom 

elemeiként, melyekről az első alrészben részletesen írtam), hanem a tropológia 

komplementereként szolgáló topológiára is: ha „a cél az, hogy meghatározzuk a 

tudattalan topográfiáját, ahogyan az egy algoritmus által meghatározott” (É 515), ha a 

Didot és Garamond fontok nem hagyják érintetlenül a jelölőt, mint Saussure-nél, hanem 

azt lokalizálják (É 501), sőt a jelölőlánc topológiai szubsztrátumaiként szolgálnak (É 

502), akkor az ábrázolhatóságra mint formalizációra figyelést Lacan nagyon is komolyan 

veszi. Az Imaginárius parabázisa ugyanis nemcsak lyuk vagy szünet, hanem csak 

Imagináriusan modellezhető a maga produkciójában; nemcsak megakadás, hanem 

produktív és produkált is, és mint ilyen, egy tórusz, mely középső lyukának ismétlése 

építi fel magát a testet (l. 46. ábra). 

‹‹ Car, par rapport à ces tours qui se succèdent, succession des cercles pleins, vous devez 

vous aper cevoir que les cercles vides, qui sont en quelque sorte pris dans les anneaux de 

ces boucles et qui unissent entre eux tous les cercles de la demande, il doit bien y avoir 

quelque chose qui a rapport avec le petit a, objet de la métonymie, en tant qu'il est cet 

objet. […] Je veux vous le montrer avant de vous quitter à propos d'un seul tour sur le 
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cercle plein. […] Je peux tracer un cercle qui soit de telle sorte, prêt à faire le tour du 

plein du tore. Il va se promener à l'extérieur du trou central, puis revient de l'autre côté. ›› 

(SIX 172f.)1268 

 

 

  

47. ábra: Lacan t(r)opológiai egyenletei (jel, metonímia, metafora) 

 

A topológiai szubsztrátumhoz tartozik ugyanúgy, hogy Lacan függvényekként írja 

fel a metaforát és a metonímiát. A lapot két részre osztva, annak bal oldalán demonstrálja, 

hogy a jelölő miként hámozható ki a betűből, majd a jobbon azt, hogyan viselkedik a 

jelölésben. A metonímia esetében ez az egymást követő (és érintkező) jelölőket jelenti a 

bal oldalon, amelyek egyetlen jelölőt alkotnak. Ez a jelölő ugyanakkor mindig 

elválasztott marad egy jelölttől a törésvonalnak köszönhetően: S(—)s. A metafora 

esetében pedig egy szubverzió hajtódik végre a bal oldalon, ami a törésvonal hiányért 

kiállósága miatt lehetséges, míg a jobbon egy jelölőt kapunk ennek köszönhetően, 

amelyik átlép ezen a vonalon, és végrehajtja a jelölést. Ez az a pillanat, amikor az első 

részben kivesézett parabolában a kígyó sziszegni kezd, amikor megtörténik a jelölt 

becsúszása a jelölő alá, onomatopoeiát eredményezve, vagyis a jelölési formalizáció 

deskripciója maga is trópusként mutatkozik meg: ‹‹ glissement incessant du signifié sous 

le signifiant ››. A nyelvi figurativitás ugyanakkor konvergál a grafikaival: ideogramma 

(S) és trópus egybeesnek a jelölésben (a metafora mint művelet üres helye a parabázis, 

eredménye pedig egy alakzat), a topológia tropológiába hajtódik topologikusan. 

Márpedig ez a pillanat csak ebben a formulában jelölheti ki egyértelműen: a figurativitás 

operátorokkal történő modellezése képes azt befogni, ami máshogy nem lenne rögzíthető, 

vagyis a szó önmagára fordulását. A tropológia e topológiai a priorija az analitikus 

praxisban sem mellékes. Ha adott egy szólás, például a „Kerülgeti, mint macska a forró 

                                                             
1268 [„Összehasonlítva az egymást követő körökkel (tours) az egymást követő teli köröket (cercles), észre 

lehet venni, hogy az üres köröknél – amelyek bizonyos módon beleakadnak e hurkok gyűrűibe és amelyek 

a szükséges köröket egyesítik maguk között – lennie kell valaminek, ami összefüggésben áll az objet a-val, 

a metonímia tárgyával, amennyiben e kettő megegyezik. […] Ezt kívánom megmutatni a teljes körön lévő 

egyetlen körrel. […] Végig tudok követni egyetlen kört, amelyik végig tud menni az egész tóruszon. 

Végiggrasszál a központi lyuk külső részén, és visszatér a másik oldalon.”] 
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kását”, abból a forró szó, amennyiben a páciensnek valamifajta traumatikus élménye van 

a tűzzel kapcsolatban, kicserélhető mondjuk zabra. Ez maga egy ismételt figuratív 

mozgás (az eleve metaforizáltat metaforizáljuk), pontosan úgy, ahogyan a grafikus 

figurativitásra, a mathémák műveleteire ráfordul a nyelvi figurativitás: a művelet 

önmagára fordulása parabázis a figurációért, topologizálva a tropológiát (az Imaginárius 

önmagára hajtódik), mint az ismételt lyukakból felépíthető tórusz esetében az ismétlés 0-

ja és a totális hiány egyesülnek a produktumban (alakzat) a feltétel alapján (lyuk). 

Ha létezik tehát pszichoanalitikus olvasás, vagy „olvasási effektus”, akkor az 

pontosan annak vizsgálatán alpulhat, hogy bármilyen helyettesítésnél vagy átvitelnél 

miként válhat nyilvánvalóvá a struktúra – mint erről az előző részben volt szó, a fallosz 

saját lelepleződésének körülményeit plauzibilissé teheti. Tehát ami valamifajta gyanúként 

lenne értelmezhető a pszichoanalízis szemiológiájában, az valójában pontosan a 

működési szerkezetnek az a felszínre bukása az elrejtés, elfojtás, tagadás közben, amelyik 

Lacannál nem üres hely: onnan tudod, mi nem vagyok, hogy ezzel azt mondom, ami 

vagyok – mint azt az előző részben demonstráltam. A trópus folyamatosan ismétli azt a 

grafikai figurativitást, amelyik létrehozta, vagyis éppen figuratív helyettesítődésében utal 

mindig vissza a polifónia kitermelte parabázisra, a hiányra: formalizáció és artikuláció 

között. Lacan V. szemináriumában Freud Heinrich Heine útirajzaiból vett példájára 

hivatkozik ezzel kapcsolatban: Freud találata a famillionaire, melyet Heine akkor 

használt, amikor barátságosan kezelte az egyik milliomos Rothschild. Nem egyszerű 

szellemességként érti ezt Lacan Freud részéről, hiszen az nála csak derivatív, a másik fél 

teszi azzá a viccben (SV 22),1269 hanem megállapítja, hogy az üzenetek általában úgy 

jönnek létre, hogy van valamifajta megkülönböztető viszony köztük és a kód között, 

amely aztán beléjük íródik, de pont ez az inskripció törhet be itt a kódba, magát a 

különbséget üzenetté avatva (SV 23). A figurativitás mint harmadik, mint kapcsolat kerül 

itt felszínre, a megképződés feltételét adva imagináriusan (SV 42). Ez nem más, mint a 

dolog mint üresség, ami teljessé tesz bármely szimbólumot, aminek köszönhetően a szó 

mint távollétből fakadó jelenlét távolléte megnevezhető (É 276). A topológiai a priori, a 

lyuk, ami a figurativitás felszínét adja, ahol a (metaforikus) csere üres helye megjelenhet, 

ahol a famillionaire és egyáltalán a lalangue (első részben tárgyalt) összerántását lehetővé 

                                                             
1269 Már a szubjektumnak is el kell ismernie, magának is viccesnek kell találnia a viccet az elmeséléshez, 

ezért a Másik diskurzusa Lacan szerint Freudnál a vicc, mely az individuum számára is modulatív 

idengenség (É 270). 
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tevő space megképződik, a nyelvet alkotó nyelvsík. Laclau előző részben hivatkozott üres 

jelölője így nem később kiürített, hanem már mindig ebből a hiánydinamizmusból fakad: 

„bármely jelölési rendszer egy üres hely körül strukturálódik, amely abból a 

lehetetlenségből fakad, hogy egy tárgyat előállítson, mely tárgy ugyanakkor szükséges a 

rendszer rendszerlétéhez. Ezért nem egy hely nélküli lehetetlenséggel van dolgunk, mint 

a logikai ellentmondás esetében […].” 1270  A topológia az egyetlen diskurzus Lacan 

számára, amellyel egy ilyen lehetetlenséget meg tud ragadni, ennyiben pedig a mítosz 

(időbeli) diskurzusának térbeli komplemenetere. 

Az Apa Nevei és az Apa Nemei (Noms/Nons du Père) itt hajtódnak egymásra, ezért 

mondhatja Lacan, hogy ez metafora, mert egyszerre egy tiltás, egy megállítása a 

folyamatnak (jelölhetetlenül), miközben pedig szüntelen figuráció (paronomázia, úgy is 

mint non-dupes errent) révén lehet parabázis, hogy tiltásként hangozhasson. A metonímia 

és a metafora tehát azok a grafikai-figuratív instanciák, amelyek két hiányt produktívan 

szintetizálnak: előbbi a betű polifóniája, amely a jelölő és jelölt fixációját hajtja végre a 

törésvonal két oldalán, utóbbi pedig a jelölő átkelését a törésvonalon, illetve a jelölt 

becsúszását alá (+), ami mindazonáltal kívül esik a jelölésen, de feltételét és eredményét 

alkotja (az átkelés mint jelölőprodukció, e művelet hangzása mint onomatopoeia). E 

műveletek anélkül vágnak egybe, hogy a mathémák bármifajta tapasztalati referenciával 

rendelkeznének (mint a metonímiai harminc árboc vagy Pascal nem nominális 

kijelentései), puszta formalizációjuk és algoritmusuk teszik lehetővé azt az operációt, 

melynek révén egybevágnak a nyelv figurális működésével: maguk indukálnak 

tropologikus mozgást topologikusan. A figurativitás tehát egy olyan műveletben inzisztál, 

amely két műveletre terjed ki a grafikai figurációval: a jelölő megjelenése és a jelölési 

aktus. Ez a grafikai apparátus kitermel egy másikat is önmaga rögzítésében: egy nyelvileg 

üresjáratban mégiscsak létrejön a trópus, ez pedig grafikailag íródik úgy, mint a tórusz 

ismételt középső hiányából felépülő élével, így eleve egy ilyen topologikus művelet 

szükséges ahhoz, hogy a metafora mint trópus működhessen, és rendelkezzen egy 

cezúrával két jelölő cseréjében: az inskripció lyukat eredményez. 

Ha e felől tekintünk Freud varásznoteszére, akkor már egészen más státuszba kerül, 

hogy ez a pszichés apparátus metaforája. Megvilágítja azt az e rész bevezetőjében tett 

kijelentésemet, hogy modellező papírgép és modellezett tudattalan egymásba érnek – 

                                                             
1270 LACLAU, Why Do Empty Signifiers Matter to Politics?, 40. 
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éppen a kettő közötti metaforikus kapcsolatra építve, de Lacan ismertetett metafora 

koncepciója alapján. Azt állítottam az első részben, hogy a mediális kultúratudományban 

ünnepelt álomfejtési passzus a mikroszkópról éppen arra szolgál Freudnál, hogy 

bejelentse az elégtelenségét a verbális dimenziónak a psziché modellezésére, vagyis 

Freud nem véletlenül kezdett el diagramokat rajzolni. Az a kijelentés, hogy a mikroszkóp 

lencséje nem rögzít, már azt a kettős eldönthetetlenséget montírozta egymásra, hogy kell 

egy szenzomotorikus és egy emlékező rendszer is, külön egy másik helyen, illetve hogy 

amennyiben a tudattalan szimptómái a nyelvben tűnnek fel, egy másik hely kell azok 

befogására, ez pedig a grafizmusé. A második részben felvetettem, hogy a tudattalan 

autonóm ideje a tudattal szimultán, de nem szinkronban lévő működést produkál, hogy 

az elfojtás és az elfojtás visszatérése ezt problematizálja, Lacan felől pedig megadja az 

időkritikus potenciálját a pszichoanalízisnek. Freud metapszichológiai kutatásai 

legnagyobb része azzal a céllal ment végbe, hogy megértsen és modelláljon egy 

nyomokat, emléknyomokat rögzíteni, majd képi formában újrateremteni képes 

apparátust. Ugyanakkor ő maga mondja, hogy hiányzik valami a varázstömb 

viaszából,1271 ez pedig annak lehetősége, hogy sajátos eljárással helyreállítsuk a beíródott 

emléknyomokat. Az emlékezés mechanizmusa az élő anyag privilégiuma marad Freudnál 

akkor is, amikor egy sor technikai találmány, a fonográftól a filmig, megpróbálta azt 

enaktálni.1272 De miért is? Itt utalnék vissza a bevezetőbeli Ernst-referenciára a pszichés 

apparátus sajátosságáról, hogy az nem felel meg a klasszikus gépi modellnek, mivel nem 

kell közbeiktatni még egy gépet, amely megakadályozná a rosszkor termelődő energia 

elvesztését. Ha a pszichében valami nem időben jön (nem akkor, amikor a szubjektum 

felkészült rá), akkor csak felfüggesztődik (SII 354), méghozzá a percepció és a memória 

közötti átvitelben: mint idéztem Ernstet, ekkor bomlanak ki a technológiai médiumok 

operatív folyamatai a neurológiai jelfeldolgozás emberi működésével együtt. Ellentétben 

Jean-Louis Baudry sugalmazásával tehát, nem valamifajta antropomorfizációja történik 

meg az apparátusnak Freudnál (É 42), hanem éppen a pszichés apparátus egyediségéséhez 

illik az az élő ütemezés a diszkontinuitással, amely a varázsnotesz felső és alsó rétege, a 

percepció és az emlékezet között fennáll. Mert Freud a működési logikára világít rá akkor, 

amikor kijelenti, hogy a „készülék apró tökéletlenségei természetesen nem érdekelnek 

                                                             
1271 FREUD, Feljegyzés a „varázsnoteszről”, 287. 
1272 Jean-Louis BAUDRY, Az apparátus: A valóság érzetének metapszichológiai megközelítése, Metropolis, 

1999/2, elérhető az interneten: http://www.c3.hu/scripta/metropolis/9902/baudry.htm, n. p 

http://www.c3.hu/scripta/metropolis/9902/baudry.htm
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bennünket, mivel csak a lelki észlelőapparátus struktúrájával való hasonlóságát akarjuk 

megfigyelni.”1273  Márpedig pontosan a felfüggesztődés színre vitelében mutatja meg 

potenciálját az apparátus, a „két elkülönülő, egymással kapcsolatban lévő alkotórésze”1274 

segítségével: az aszinkronikus működésen alapuló deferáltságot mint a felfüggesztődés 

(elfojtás) feltételét adja ki. Freud színlelt megdöbbenésével, miszerint „[v]alahol csak 

vége kell legyen egy ilyenfajta segédeszköz és a példázott orgánum közötti 

analógiának”,1275 ismét a bolondját járatja ezért az olvasóval.  

A varázsnotesz modelljének előnye abban rejlik, hogy felülete nem őriz meg 

írásnyomokat, így egyrészt a legtökéletesebben tudja megmutatni az érzékelés-tudat 

rendszert, másrészt pedig a belsejében lévő viasz kontigencián alapuló rögzítése olyan 

palimpszesztstruktúrát állít elő, melyben a vésetek között létrejövő kapcsolatok random 

jellegének biztosítéka az inskripció elfojtáson alapuló előzetessége a tudattalan-

memóriában: azt termeli ki, amit a pszichés apparátus is. Mert amennyiben a varázsnotesz 

működését úgy értjük metaforaként, ahogyan azt eddig Lacannál felvázoltam, akkor az 

elsődleges topográfia, melyet modellez, szószerintiesítődik, a tudattalan dinamikus 

topográfiájának a működését ténylegesen a síkon találjuk meg; a varázsnotesz 

matterphore-ként kezd funkcionálni az életműben, mert a két sík elválasztottsága 

előfeltétele a működésnek, de a működés maga egy hiányt termel ki (mint látni fogjuk, az 

inskripció törlésként működik), ezzel a tudattalanműködés „másik helyét” kirajzolva 

diszkontinuitásként. A klasszikus emlékezetmodellként szolgáló tabula rasa freudi 

újraértése már az analóg médiumok rezsimjében történik meg,1276 méghozzá egy olyan 

feszültséget enaktálva, amely a tárolás és feldolgozás, a statikus és a dinamikus 

aszinkróniája között húzódik.1277 Ebben a feszültségben nem tudatosulnak át a tudattalan 

folyamatai, így válik egyedül befoghatóvá Freud két topográfiája anélkül, hogy az egy 

vulgáris időbeliségbe integrálódna, így megőrizve a szimultán aszinkróniát. 

Már az emlékezetdiagramok kapcsán megállapítottam, hogy Freud az emlékezést 

átírásként kell modellezze, mert maga a folyamat is folytonosan újrarendeződő 

reinskripció, nem pedig statikus memória: „ha megbarátkoztunk a lelki apparátus 

                                                             
1273 FREUD, Feljegyzés a „varázsnoteszről”, 286. 
1274 Uo., 287. 
1275 Ua. 
1276 ERNST, Gleichursprünglichkeit, 95. 
1277  Vö. Harmut WINKLER, Geometry of Time: Media, Spatialization, and Reversibility, elérhető az 

interneten: http://www.uni-paderborn.de/~winkler/hase_e.pdf, 8. 

http://www.uni-paderborn.de/~winkler/hase_e.pdf
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szokatlan térbeli felfogásával, akkor már nem okozhat különösebb nehézséget, hogy 

magunk elé képzeljük.” 1278  A varázsnotesz modellje továbbá egy korlátozottság 

kényszerítő ereje révén működőképes: Turinggal és az ő végtelen, egydimenziós 

papírszalagjával 1279  szemben Freud nem rendelkezik korlátlan utánpótlással a 

kétdimenziós felületen, törölni kell a fóliát, de a felület alatti réteg is telítődik egy idő 

után. Pontosan ez a korlátozottság szükséges ahhoz, hogy az elfojtott visszatérése mint 

átütés a legfelső rétegen, megtörténhessen: „Az ne zavarjon, hogy a feljegyzések 

maradandó nyomai a varázsnotesz esetében nem kerülnek értékelésre; elég, ha jelen 

vannak.” 1280  Itt mintha megint a hardverarchitektúra két szintjén történne mozgás, 

vegyítve ROM-ot és RAM-ot, a tárolást és a feldolgozást. Ehhez Freudnak a végesség 

miatt rétegeznie kell a síkokat, vagyis felülre teszi a percepciót, alá pedig az 

emlékezetet. 1281  Bár a kettő között nincs időeltolódás a bevésődésben, a törlésnél 

mégiscsak keletkezik eltérés, ugyanis csak a felső réteg törlődik, amikor a cellulózt a 

viaszról lerántjuk, ennyiben pedig a memóriának az egy kiesett idő. 1282  Nem épp a 

kimaradásban van-e tudattalan, amelynek térbeliesedése a két réteg közötti hiány, 

amelyik mégis modulatív a működés szempontjából? (Ez egy időbeli vákuum, melynek 

működésére az előző részben már láttunk példát a Farkasembernél, ahogyan az ősjelenet 

odahelyeződik az eredethez az újraemlékezés és elbeszélés összjátékában). A törlés 

műveleti ideje alatt tehát csak a felső szinten történik változás, az alsó rétegen ez holt idő, 

ennyiben aszinkronikussá válik a két szint, a feldolgozás és a tárolás: a köztük lévő átvitel 

kontinuitásában keletkezik egy időbeli lyuk. Hogy erre a műveletre reflexió történhessen, 

ahhoz szükségesek a sík kétdimenziós modellje és a rétegzettség. Doane ugyanerre a 

következtetésre jut Marey esetében, akinek a grafikus eljárásmódja bírt azzal az előnnyel, 

hogy nem voltak benne rögzíthetetlen temporális üres helyek, szemben a 

chronofotográfiájával, amely viszont kénytelen volt az ilyen megszakításokra építeni.1283 

Freud varázsnotesze ennyiben chronotopografikus, hiszen ezeket az intervallumokat 

bekalkulálja az apparátus a működésébe, a törlést a fenti lemezen inskripcióként, amely 

megbontja az időbeli szinkronitást a két sík szimultán működése közben. Mert bár az alsó 

                                                             
1278 FREUD, Mózes, 152. 
1279 Vö. TURING, On Computable Numbers, 75. 
1280 FREUD, Feljegyzés a „varázsnoteszről”, 287. 
1281 Uo., 286. 
1282 Vö. Ua. 
1283 DOANE, The Emergence of Cinematic Time, 59. 
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szinten ez a művelet nem okoz változást, vagyis továbbra is jelen lesznek a nyomok, 

amelyek az íráskor keletkeztek a két sík érintkezésében, de a törlés az elválasztottságban 

csak a felső szinten hat, miközben az elválasztás az alsó szinttől történik. Maga a 

közvetítő réteg az, ahol a törlés-inskripció megtörténhet. A művelet ideje egy újabb időt 

termel így ki (vö. Lacan prisoner’s dilemmája), egy cezúrát, amely ürességként ütemezni 

kezdi az átvitelben a tárolást a feldolgozástól indulva: „A technológiai (és nem 

hermeneutikai, hanem operatíve értett) értelem akkor jelenik meg, amikor a gép megáll, 

vagyis egy temporális cezúra kiviteleződik: ez az ütemezés időkritikus működése, egy 

azonnali [akutzeitliche] masinizáció.” 1284  Freud varázsnotesze mint dinamikus 

topográfiájának modellje tehát nem magát az időt rögzíti, hanem a modellhez kapcsolódó 

művelet az, amely a térbeliség révén képes időt adni.1285 Ahogyan a lacani topologikus 

diskurzus a kasztrációt vagy a tükhé–automaton Valós–Szimbolikus viszonyának 

időbeliségét nem időbeli alapon tudja modellezni a művelet önmagára hajtásával, egy 

topológiai rekurzióval (a vágás révén hajtással) adva ki egy temporális rekurziót az üres 

helyhez,1286 úgy a két síknál azok elválasztottsága, vagyis a térbeli hiány egy időbeli üres 

hely feltételévé válik: a varázsnotesz így metaforikus (vö. a trópus tórusza). 

A művelet, amely kitermeli ezt az időbeliséget azonban inskripció, amely töröl a 

bevésés érdekében, miközben az inskripció aktusának feltétele eleve az üresség: ennek 

ismétlése történik meg, a kihúzással visszaállítása a tárolási kapacitásnak. 1287 

Valamennyi újraírás itt visszatérés az eredendő ürességhez és az eredendő üresség 

visszatérése, a Valós produktivitása, mint az előző rész rekurzivitásánál: a varásznotesz 

modelljében ez olyan felületek által működhet, amelyeken megjelenhet az üres hely. Az 

írás törlés, hiányprodukció – a varázsnotesz turing-gépi működése a topologikus a priori 

alapján visszahozza a hiányt valamennyi további produkció alapjaként: a varázsnotesz a 

lacani metaforaelmélet felől valóban a pszichés apparátus metaforája. A 

varázsnoteszszerű memóriaműködés feltétele így kétszeresen is a megakadás, az üresség: 

                                                             
1284 ERNST, Chronopoetik, 168. 
1285 Vö. DOANE, The Emergence of Cinematic Time, 61. 
1286 Ez egyben annak a topológiai hajtásnak a modellje, amely az időbeliség működési mintáját adta az 

előző részben az automaton és tükhé viszonyában. Ezért állapítottam meg, hogy a tükhé nem betörés az 

automatonba, hanem éppen a Valós belsőlegessége az, ami az automaton ismétlését lehetővé teszi, a totális 

semmi és az attól elkülönülő ismétlés 0-ja közti viszonyban, a Valós üres ideje által. Így válhat egyáltalában 

lehetővé a szegmentáció és az idő diszkretizálása.  
1287 ERNST, Dis/continuities: Does the Archive Become Metaphorical in Multi-Media Space? = New Media 

– Old Media, 108. 
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egyrészt a két sík nem kontinuus, másrészt a törlés művelete a felső szinten a memória 

számára időben képez lyukat; az alsó szinten a törlés ideje time-of-non-reality, nem 

jelölhető, mert nem hagy nyomot. Vagyis a varázsnotesz metaforája annyiban metafora, 

hogy úgy működik, mint a metafora, a két sík közötti hiány a törlés műveletében ütközik 

ki időbelileg is (amikor a celofánt lerántjuk a waxról), temporális vákuumot 

eredményezve, üres időt, amely ugyanakkor a térbeli vákuumból fakad, a két felület 

közötti törölhetetlen térbeli különbségből, elválasztottságból, ami előhívódik, 

valahányszor a felső szinten az inskripció töröl annak érdekében, hogy helyet biztosítson 

az újbóli beíródásnak. Ebben a köztességben, a feldolgozás és a tárolás közötti átvitelben 

megy végbe az elfojtás, amely olyan viszonyban áll a többi védekezőmechanizmussal, 

mint a kihagyás a szövegromlással.1288 A cenzúra feltétele a térbeli cezúra, a két sík 

elválasztottsága,1289 de a cenzúra időbeli cezúrát, aszinkronitást eredményez, a térbeli 

diszkontinuitás időbelivé alakul, azonban épp a felső szint térbeli törlődése (a felület 

kapacitásának visszaállítása) és az alsó kitörölt ideje miatt egybe is ér percepció és 

memória.  

A törlés-cenzúra és elfojtás kapcsolatát illusztrálandó, Freud historizáló tendenciával 

megjegyzi a már sokat idézett 1937-es tanulmányában, hogy míg régebben, a nyomtatás 

megjelenése előtt elegendő volt egy-egy passzust kicserélni ahhoz, hogy a cenzúra 

eredményesen tudjon működni, hiszen onnantól kezdve a további másolások annak 

alapján készültek, ma már inadekvát az eredethez visszatérni és ott változtatásokat 

eszközölni, ehelyett a könyv valamennyi példányát be kell zúzni.1290 A törlés azonban 

maga is nyomot hagy, leginkább akkor, amikor Freud ideális inskripció-törlését még meg 

lehetett csinálni az anyagba vésődött kaparásnyomokként: 1291  „Az avant la lettre 

dekonstrukció ágenseikként a [középkori] kancelláriák nem csupán elkerülhetetlen 

mellékhatásként fogadták el a nyom törlését a hivatalos iratok készítésénél, hanem az 

egész folyamat nélkülözhetetlen részeként alkalmazták: egyetlen dokumentum sem 

hagyhatta el a kancelláriát anélkül, hogy annak levonata ne rendelődött volna 

olvashatatlanná a karcolásos törlés által.”1292 Vismann történeti érve, hogy a kancellária 

ebből a “cancellation”-ből kapta a nevét, rávilágít arra, hogy Freud varázsnoteszénél a 

                                                             
1288 FREUD, Die endliche und die unendliche Analyse, 81. 
1289 UŐ., Feljegyzés a „varázsnoteszről”, 286 
1290 UŐ., Die endliche und die unendliche Analyse, 81. 
1291 Vö. DOANE, The Emergence of Cinematic Time, 41 
1292 VISMANN, Out of File, Out of Mind, 99.  
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törlés, a “cancel” művelete az aszinkronitás kitermelésével hasonlóképp létrehoz egy 

olyan read-only memóriát a feldolgozásnak és egy random accesst az emlékezetnek,1293 

amelyek az inskripció aktusában ugyanakkor a (RAMhoz tartozó) térbeli hiányt és a 

(ROMhoz tartozó) időbeli hiányt konvergáltatják az egész notesz működési logikája 

alapján (a térbeli üres hely mint feltétel időbeli ürességet termel ki eredményként). Ez a 

materialitás csak akkor valósulhat meg, ha nincs szignál, mint a tintával írásnál, de 

érvényben van egy közvetlen inskripció mediálása (l. 1135. jegyzet): „Ehhez nincs 

szükség ceruzára vagy krétára, mert az írás nem úgy történik, hogy valamilyen anyagot 

viszünk rá egy alkalmas felületre. Ahhoz a módszerhez térünk vissza, amellyel a régiek 

írtak agyag- és viasztáblácskákra. Hegyes irónal karcolták meg a felszínt, ennek 

bemélyedései adták az ››írást‹‹. A varázsnotesz esetében ez a karcolás nem direkt, hanem 

a föléje simuló fedőlap közvetítésével történik.” 1294  A varázsnotesz így egyszerre a 

psziché metaforája és a metaforikus működés modellje: időbeli hiányt termel, holtidőt, de 

már eleve egy hiány a két sík elválasztottsága szükséges működéséhez; a memória 

feltétele ténylegesen a diszkontinuitás, egy másik helyen elhelyezkedés a pszichében. 

Ugyanakkor valamennyi inskripció (törlésként) az időbeli aszinkronizációval az egyik 

típusú memóriát, a ROM tárolását a RAM feldolgozásává avatja a cenzúra szülte 

cezúrával. A síkok metszéspontja a memóriaműködés eredménye, amelyet ugyanakkor 

egy temporális üresség okoz a ROM szintjén. Az ütemezés spaciotemporális a modellben, 

a varázsnotesz működése ezért chronotopográfia, egy olyan helmholtzi chronografikus 

apparátus, amely szintén saját idővel rendelkezik: hiányt termel a hiányból, a térbeliből 

időbelit, azonban műveletvégzés közben e váltás vagy konverzió egyben megköveteli, 

hogy egy cross-cap jöjjön létre a varázsnotesz két síkja között. 

Lacan ezt a pontot teszi a psziché dinamikus topográfiájának topológia távlatpontjává 

(a) a Möbius-szalagban, ahonnan belátható a művelet és a műveletképzés 

(tudattalanműködés). Így nyilatkozik Lacan a Möbiusról: 

‹‹ La différence de ce qui se produit quand vous pratiquez cette coupure simple sur le plan 

projectif avec le plan projectif lui-même, c'est que vous perdez un des éléments de sa 

structure, vous n'en faites qu'une pure et simple bande de Moebius, à ceci près que vous 

ne voyez nulle part apparaître ce qui est essentiel dans la structure de la bande de Moebius, 

                                                             
1293 Éppen azért, mert a „varázsnotesz képtelen az egyszer már kitörölt írást belülről, újra ››reprodukálni‹‹”. 

FREUD, Feljegyzés a „varázsnoteszről”, 287. 
1294 Uo., 286. 
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un bord. Or ce bord est tout à fait essentiel dans la bande de Moebius. En effet, dans la 

théorie des surfaces - je ne peux pas m'y étendre de façon entièrement satisfaisante -, pour 

déterminer des propriétés telles que le genre, le nombre de connexions, la caractéristique, 

tout ce qui fait l'intérêt de cette topologie, vous devez faire entrer en ligne de compte que 

la bande de Mœbius a un bord et n'en a qu'un, qu'elle est construite sur un trou. Ce n'est 

pas pour le plaisir du paradoxe que je dis que les surfaces sont des organisations du trou. 

Ici donc, s'il s'agit d'une bande de Mœbius, cela signifie que, quoique nulle part il n'y ait 

lieu de le représenter, il faut bien que le trou demeure. Pour que ce soit une bande de 

Moebius vous mettrez donc là un trou. Si petit soit-il, si punctiforme qu'il soit, il remplira 

topologiquement exactement les mêmes fonctions que celles du bord complet dans ce 

quelque chose que vous pouvez dessiner quand vous dessinez une bande de Moebius. 

Comme je vous l'ai fait remarquer, une bande de Mœbius est aussi simple que cela. Une 

bande de Mœbius n'a qu'un bord. Si vous suivez son bord, vous avez fait le tour de tout 

ce qui est bord sur cette bande, et en fait ce n'est qu'un trou, une chose qui peut apparaître 

comme purement circulaire. En soulignant les deux côtés, en inversant, l'un par rapport à 

l'autre s'accolant, il resterait qu'il serait nécessaire, pour qu'il s'agisse bien d'une bande de 

Moebius, que nous conservions sous une forme aussi réduite que possible l'existence d'un 

trou. C'est bien effectivement ce qui nous indique le caractère irréductible de la fonction 

de ce point. ›› (SIX 356)1295 

Lacani szempontból tehát a varázsnotesz topologizált papírgépe éppen azzal az előnnyel 

rendelkezik Turingéval szemben, hogy a felszín véges és kétdimenziós, így materiálisan 

                                                             
1295 [„A vágás, amit elvégzel a projektív síkon, abban különbözik magától a projektív síktól, hogy előbbivel 

elveszted a struktúra egy elemét, mindössze tiszta és egyszerű Möbius-szalagot hozol létre, de sehol nem 

jelenik meg számodra az, ami alapvető a Möbius struktúrájában. Márpedig az él igen lényeges a Möbius-

szalagnál. Tulajdonképpen a felszín elméletében – nem igazán tudom ezt teljesen megfelelő módoná átadni 

– ahhoz, hogy megadhatók legyenek bizonyos tulajdonságok, mint a típus vagy a kapcsolatok száma és 

jellege, [vagyis] minden, ami a topológiát érdekli, figyelembe kell venni, hogy a Möbius-szalagnak van éle 

és hogy csak egy van neki, amelyik egy hiány köré szerveződik. Nem a paradoxon kedvéért mondom azt, 

hogy a felszín a lyuk által szervezett. Itt, amennyiben ez Möbius-szalag, ez azt jelenti, hogy sehol nem kell 

megjelennie, viszont a lyukat meg kell őrizni. Hogy ez Möbius-szalag legyen, valahova oda kell rakni a 

lyukat. Bármennyire kicsi is, bármennyire funkcionális is [punctiforme], topológiailag pontosan 

ugyanazokat a funkciókat látja el, mint az él abban a valamiben, amit rajzolsz akkor, amikor Möbius-

szalagot rajzolsz. 

Amint arra rámutattam, a Möbius-szalag ennyire egyszerű. A Möbius-szalagnak csak egy éle van. Ha 

követed az élet, megtetted a köreidet minden élen, amellyel ez a szalag rendelkezik, és valójában, ami 

tisztán köralakúnak tűnik, az nem más, mint a lyuk. Összenyomva a két oldalát, az egyiket ráfordítva a 

másikra, annak marad meg, ami szükséges ahhoz, ami ténylegesen egy Möbius-szalagot alkot, hogy 

fenntartsunk (akármennyire lehetségesen kicsi is legyen az) egy lyukat. Ez az, ami tulajdonképpen 

megmutatja e pont [a lyuk] funkciójának redukálhatatlanságát”] 
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is modellezhető vele a metszéspont, valahányszor Möbius-szalaggá hajtjuk a síkot; a 

dinamikus topográfia így a topológiában tűnik fel úgy, ahogyan az üres helyen a nyelvben 

a dolog. A műveletbeli összeérése ROM-nak és RAM-nak egy topológiai hajtás 

műveletével konvergál, kiadva az üres helyet, amely a modell produktuma is (vö. 

vágygráf, metafora, és az a általános működése a topológiai diskurzusban). 

Freud, Shannon és Lacan (első részben tárgyalt) modelljeinek az átírásaikkal (és 

műveleteik feketedobozaival) együtt ennyiben a varázsnotesz a metamodellje (és nem 

csak azért, mert Lacan 1-2-3 ábrája ugyanúgy a memóriaműködésre vonatkozott, hanem 

magának a modellátírásnak a modellje), a modellezés modellje: egy papírgép papírgépe, 

amely a többit tudja emulálni azzal, hogy saját nyersanyagában ténylegesen feloldódik, 

metaforaként a lacani metaforaműködést végzi el. Mert az eredeti kiindulópont, a 

(pszichés apparátus) modellezett folyamat(a) a varázsnotesznél már nem modellen kívüli, 

hanem ténylegesen a modell maga állítja elő síkként a topológiai diskurzusnak megfelelő 

belső kívüliséget, a lyukat, az üres helyet a tudattalan másik helyeként a dinamikus 

topográfiában. Minden egyes törlés a varázsnoteszen sosem törli el kiindulópontját, a 

modellezett tárgyat, hanem éppen kitermeli előfeltételként (a psziché időkritikus 

differenciáját, mint idéztem Lacant és Ernstet). Ahogy az első részben megjegyeztem a 

pszichoanalízis modelljeiről (és e részben láttuk a vágygráfnál kasztráció és rekurzió 

jelölőhiány- és algoritmustermelésében), a modellek saját médiummá válási 

folyamataikra annak köszönhetően válnak képessé reflektálni, hogy anticipálják saját 

implementációjukat az elemeken keresztül: a +-ok és --ok egyszerre tűnnek előzetesen 

adottnak és a modellek termékeinek is; az építmény „a regresszió során feloldódik önnön 

nyersanyagává.” 1296  Freud varázsnotesze Lacan felől olvasva ennek a topológiai 

metamodellje, médiaelméletileg pedig a pszichoanalízis Univerzális Diszkrét Gépe. 

Amikor tehát Baudry Freudot kritizálja, hogy miért nem például a mozit vagy a filmet 

választotta modellként a tudattalan folyamatok regressziójának demonstrálására, miért a 

sík szimultaneitásához folyamadott a diakróniáért,1297 akkor figyelmen kívül hagyja ezt a 

dinamizmust: puszta analógiaként, egyszerű referenciaként tekint modellbeli és 

modellezett folyamat viszonyára, ahelyett, hogy arra a kitermelt ürességre koncentrálna, 

amelyet a két sík metszéspontjaként ad meg a varázsnotesz, a percepció és a memória 

                                                             
1296 UŐ., Álomfejtés, 379. 
1297 BAUDRY, Az apparátus, n. p.  
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egymást kizáró működésében, amely a modellben mégiscsak folyamatában válik 

lehetségessé a tudattalan másik helyén (vö. cross-cap). Az elválasztás és egyesítés, 

szimultaneitás és aszinkrónia, térbeliség és időbeliség, feltétel és produktum, diszkrét 

állapotok és analóg átmenetek egymásba hajtódnak ebben a topológiailag dinamikus 

topográfiában. Márpedig Lacan forradalmi papírgépe ugyanezen az elven működik akkor, 

amikor négy diskurzusának többlete az a-t mint igazságot adja ki, melyet a forradalmárok 

nem láttak be, mert képtelen voltak átnézni rajta a Másikra, hogy lássák: ’68 májusában 

csak struktúrák vonultak az utcán – a folyamat önmagát gerjesztette, a revolúció saját 

maga körül történt meg. 

 

6. Lacan forradalmi papírgépe: a négy diskurzus revolúciói 

 

a) A pszichoanalízis mint a tudomány semblant-ja 

 

Már hónapok óta folyt Lacan XVII. szemináriuma, melynek A pszichoanalízis inverze 

(L’envers de la psychanalyse) címet adta, amikor 1969. december 3-án a strukturalista 

mintaegyetemként emlegetett Vincennes-ban tartott szeánszát egy pódiumra felszaladó, 

és vetkőzni kezdő fiatal zavarta meg, vélhetőleg a ’68 májusi események utórezgéseként. 

Lacan – miután biztatta őt tevékenysége folytatására, mivel a befejezetlen sztriptíz nem 

sztriptíz – a következő kijelentést tette: „[a]mit forradalmárokként el akartok érni, az egy 

új mester, és azt egészen biztosan meg is fogjátok kapni. Ugyanis mandarinokként 

működtök a rezsimben, és ha nem tudjátok is már, hogy ez mit jelent, majd 

megmutatkozik számotokra [apparátusának működésében].”1298 Lacan ugyanakkor ezzel 

az incidenssel még egész jól járt, a forradalom igazi vesztese ugyanis, aki ellen az egyik 

legkoncentráltabban irányult a tüntetők ellenszenve, érdekes módon a Lacannal remek 

viszonyt ápoló1299 reformmarxista Althusser volt. Ennek okát Pierre Macherey, Althusser 

egyik legközelebbi tanítványa, valamint Étienne Balibar és Jacques Rancière mellett a 

Lire Le capital társszerzője egyik visszaemlékezésében abban látja, hogy „akkoriban 

                                                             
1298 DOSSE, History of Structuralism, vol. 2, 151.  
1299 Althussernek a strukturalizmushoz fűződő viszonyát alapvetően meghatározta a lacani teória hármas 

regisztere, lényegében saját elméletében úgy használta fel a nyelvet érintő álláspontokat, hogy 

kiindulópontként nem Saussure-t tette meg, hanem a tudattalan és a nyelv relációi mentén közelített 

paradigmatikus szint (Imaginárius) és szintagmatikus szint (Szimbolikus) interakciójához az ideológiai 

apparátusok vonatkozásában. Vö. Louis ALTHUSSER, Letters to D. = UŐ., Writings on Psychoanalysis, 

Columbia UP, New York (NY), 1996, 70. 
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konkrétabban és kevésbé absztrakt módon kellett volna tenni a dolgunkat”.1300 Egy ilyen 

belátás rámutat arra, az elméleti horizont és a praxis között tátongó szakadékra, amely 

kevésbé a nálunk például Lukács Györgynél megfigyelhető gondolatmenetet lezáró 

aktivista vagy világforradalomra buzdító passzusok elmaradhatatlanságának hiányában 

jelölhető ki az althusseri életműben, mint inkább ahhoz a fordulathoz kapcsolódik, melyet 

a fiatal Marx humanista mítoszán végrehajtott destrukció következménye jelentett 

Althusser elméletére. A ’68-asok úgy látták, történelmi feladatuk, hogy a még meglévő 

emberi potenciált kiszabadítsák abból a keretből, amelybe kizárólag a struktúrák 

moduláló képességét legitimnek tekintő rendszer zárta.  

Althusser Marxot követve viszont úgy tekintett a történelemre, mint a produkció 

erővonalainak változó relációira,1301  így struktúráját szubjektum nélküli folyamatként 

vizsgálta. Diskurzuselméletében a tudományos munka a „valós tárgytól” (objet réel vagy 

objet empirique) indul, terméke azonban már egy „tudástárgy” (objet de connaissance 

vagy objet construit), amelyhez egy olyan praxis vezet el, melynek lényege kísérleti 

apparátusának materialitásában rejlik: annak eredményét kell folyton visszavonatkoztatni 

az eredetileg létező tárgyra. 1302  Althusser szerint ezért a tudásprodukció olyasfajta 

cirkularitással rendelkezik, amely csak e visszakapcsolásban képes bővíteni a valós 

létezőt, és úgy tartható fenn, ha folytonosan új tárgyakat állít elő annak érdekében, hogy 

aktivizálja a már meglévőket. A bizonyítás így nem kívülről applikált praxisként 

mutatkozik meg, hanem meghatározott és specifikus diszkurzív és nem-diszkurzív 

apparátusok, illetve folyamatok eredményeiként, amelyek adekvátak az egyes 

tudományágakhoz képest.1303 E látásmód forradalmi eseményektől való idegenségét a 

pszichoanalízisről szóló fejtegetések talán még szemléletesebbé teszik, mivel az eleve 

sajátos helyet foglal el a ‹‹ théorie générale ›› és ‹‹ théorie partielle ›› relációján alapuló, 

szubjektummentes althusseri tudományszemléletben. Ugyanis a tudattalan jelölőinek 

például a nyelv jelölőitől való különbsége e kontextusban az alapján szituálódik, hogy 

előbbi akármennyire egy partikuláris elmélet alapjaként szolgál, magának a 

differenciának a jelölők általános elméletén kellene nyugodnia.1304 Pusztán e dichotómia 

                                                             
1300 DOSSE, History of Structuralism, vol. 2, 120. 
1301 Uo., 293.. 
1302 Louis ALTHUSSER, Three Notes on the Theory of Discourses = UŐ., The Humanist Controversy and 

Other Writings (1966–67), Verso, London, 2003, 41. 
1303 Uo., 40. 
1304 Uo., 48. A differencia „külsőlegessége” persze ma (és most) már nem csenghet ismeretlenül, hiszen 

Althusser Lacan ’57-es L’instance de la lettre dans l’inconscient tanulmánya és Derrida tíz évvel későbbi 
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nem képes a különbség előállítására, annak lehetőségét mégis meg tudja alapozni úgy, 

hogy az egyes variánsok összjátékát beírja a diskurzusba, amely jelen esetben arra épít, 

hogy tárgyának, vagyis a tudattalannak a struktúráját és funkcionalitását viszi színre.1305 

A tudástárgynak folytonosan a praxisra vonatkoztatása egyben arra is választ ad, hogy mi 

történik a terápián kívül, hiszen a tudattalan valamennyi lehetséges effektusát felöleli a 

pszichoanalízis: az álmoktól a művészeteken keresztül egészen a vallásig. Tehát tárgya 

lehetséges realizációiból szerzi tudását, és az a pont, ahol e tudás túlmutat a valós 

tárgyakon, az elmélet saját történetének kezdőpontjaként szolgál – Freud esetében ez 

Anna O. és a talking cure születése lenne. E diskurzusalapozásban teremtődik meg a tárgy 

és az arról való tudás konstrukciója. 1306  A tudattalan itt annyiban tételeződik 

produktumként, amennyiben egy diskurzus struktúrájával rendelkezik, vagyis képes a jel 

általános elméletén alapulni. 1307  A Lacantól több ponton kölcsönző, és a 

freudomarxizmust ezzel revideáló Althusser szemlélete ugyanakkor visszahatott 

forrására is, vagyis egészen a tárgyalandó Foucault-előadásig az itt röviden összefoglalt 

diskurzus- és tudományelmélet alapjaiban határozta meg Lacannak a pszichoanalízis 

tudományos státuszáról alkotott képét.1308  

Ha Althusser az eseményeknek az a szereplője volt, akivel szemben a leginkább 

jelentkeztek ellenérzések, úgy a legambivalensebb hozzáállást a tüntetők egyértelműen 

Lacannal szemben tanúsították, vélhetőleg azért, mert a pszichoanalitikus maga sem 

tudott mit kezdeni a ’68-as forgataggal. Egyrészt sértette, hogy egyre kevesebb hallgató 

jelent meg az óráin (SXV 257), másrészt május 8-án mégiscsak részt vett az általános 

oktatói sztrájkon, 9-én pedig aláírta a hallgatók melletti állásfoglalást.1309 Amikor viszont 

a Gauche prolétarienne, a legjelentősebb francia maoista csoport néhány tagja pénzt kért 

tőle, a következő választ adta: „Miért adnék nektek bármit is? A forradalom én 

vagyok!”1310 Miben is állt akkor Lacan forradalma, vagy legalábbis mire gondolhatott, 

                                                             
(Althusser saját szövegével egyidejű) Grammatológiájában elővezetett différance fogalma által felvázolt 

szemiotikai apória mentén konstituálja saját tudományelméletét. 
1305 Uo., 63. 
1306 Ua. 
1307 L. az első részben a lacani pszichoszemiotika azon feltételezését, hogy Freud és Saussure egyidőben 

fedezték fel a jelviszonyt. 
1308 ZAFIROPOULOS, Lacan and Lévi-Strauss, 200f. 
1309 ROUDINESCO, Jacques Lacan, 334. Lacan addig csak egyetlen petíciót volt hajlandó aláírni, mégpedig 

Debray mellett. Néhány héttel az után, hogy Che Guevarát elfogták Bolíviában, a mediológia úttörőjét a 

gerillahadsereg tagjaként 1967 novemberében harminc évnyi börtönre ítélték; három évvel később azonban, 

többek közt de Gaulle közbenjárásának köszönhetően, szabadult. 
1310 DOSSE, History of Structuralism, vol 2, 131. 
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amikor ezt a kijelentést tette? 1964-ben alapította meg – miután szakított a Societé 

Française de Psychanalyse-zal – az École Freudienne de Paris-t, méghozzá egészen 

sajátos módon: bár mindig jelen akart lenni a freudizmus történetének meghatározó 

eseményein, ez esetben egy diktafont küldött be maga helyett, melyet Roudinesco 

egyfajta de gaulle-i gesztusként tart számon, és bizonyos szempontból mint a ’68-s 

események anticipációját értelmezi. Ez utóbbi már csak azért is találó, mert az alapítási 

aktus (l’acte de fondation) a pszichoanalízis aktusával (l’acte psychanalytique) kerül 

relációba pontosan abban a szemináriumsorozatban, amelyet félbeszakított a 

forradalom.1311 A megalakított új csoport feladatai között nem pusztán a pszichoanalízis 

elmélete és terapeutikus praxisa szerepelt kutatási témaként (mint az előző részben 

tárgyalt passe), hanem a freudi intézmény története is, illetve annak lehetséges 

kapcsolatai más tudományokkal (mint a nyelvészet) és irányzatokkal (például a 

strukturalizmussal) (AÉ 232), s az intézmény tagjai (de Certeau, Guattari és még legalább 

egy tucat [a korban] közismert gondolkodó) közül kerültek ki a már említett vincennes-i 

egyetem pszichoanalízis tanszékének oktatói, miközben maga a mester éppen az École 

Normale Supérieure egyik fakultásáról a másikra vándorolt. A lacani akadémia 

folyóiratának (Scilicet) indulása ráadásul egybeesett a Mouvement du 22-Mars 

megalakulásával. A freudi örökség rehabilitációja tehát a forradalom időszakában már 

bőven egy saját intézmény keretein belül kezdődhetett újra az annak megfelelő – 

természetesen Lacan által kidolgozott – hierarchikus formákkal és analitikus praxissal. 

Az 1968 májusi eseményekben Lacan lehetőséget látott arra, hogy forradalmát 

kiteljesítse, viszont nem valamifajta szociálpszichológiai vonalon indult el ennek 

érdekében, hanem az igazság iránti vágy, a tudás (illetve annak előállítási feltételei) és az 

időbeliség összefüggéseinek vizsgálatát tette meg az analízis feladatának. Ha vetünk egy 

pillantást a mozgalom kiáltványaira, akkor az egyes pontoknál látjuk, hogy azok 

túlnyomórészt negáción alapulnak, vagyis arra vonatkoznak, hogy a forradalmárok mik 

                                                             
1311 ROUDINESCO, Jacques Lacan, 310. A már tárgyalt aktus mint az analitikus szituáció kezdete ugyanis 

olyan sajátos pozícióba kerül, mely annak lehetőségét alapozza meg, hogy az elszólásokat be tudja fogni a 

pszichoanalízis, viszont mivel azok a tudattalanból fakadnak, szükségszerűen hiányaktusokként (actes 

manqués) posztulálódnak. A pszichoanalízis alapító aktusai ezért mindig annak érdekében történnek meg, 

hogy az analitikus szituációban önmagát aktusként tételező hiány e tételezési aktusát felfüggesszék (SXV 

77). Az ehhez való visszatérés, csakúgy, mint a pszichoanalízis vizsgált eseményeiben (pl. a kasztrációban), 

szükségszerűen egy hiányhoz való visszatéréssel jár együtt. Ezért is volt megkapó Lacan számára Foucault 

előadása a szerzőről, ahol szintén egy hiány (az olvasásé) tevődött meg a visszatérés kiváltójaként (mint a 

pszichózisban az ősjelölőé). Az analízis intézményessége és tárgya így fonódnak minduntalan össze. 
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nem lehetnek már, illetve milyen szerepeket nem akarnak magukra venni olyasformán, 

hogy a jövő ígéretének elutasításával (mint fogyasztók) a jelen termelőinek pozíciójába 

helyezik magukat, átmeneti élősködőkből aktív ágensekké válva.1312 Lacani szempontból 

a jövőnek a jelenben történő effajta hárításánál semmi sem szolgáltathatott volna 

alkalmasabb témát az analitikus vizsgálatra. 

Ilyen viszonyok közé robbant be Michel Foucault 1969. február 22-i előadása a 

szerzőségről, amivel a szinkronitás helyébe a történelem kritikája révén a történetiség új 

lehetőségeinek feltárása lépett.1313 Fonák módon a történelem ’68 májusában tapasztalt 

besűrűsödése és felgyorsulása vezetett el a humán ágensek éppen ilyen típusú potenciálját 

tagadó paradigma zenitjéhez. A májusi események a halottnak hitt szubjektumot 

feltámasztották, újra tényezővé téve azt, Foucault pedig felismerte az ebben rejlő 

lehetőséget – a szubjektumnak és a szerzőnek a szétválását –, így az írást, ami addig a 

halhatatlanság biztosítékaként szolgált,1314 olyan aktussá alakította, amely azzal, hogy 

megteremti az inskripció szubjektumának terét és a diskurzusalapítóknak lehetővé teszi, 

hogy vég nélküli alakulásként hozzanak létre egy folyamatot, egyben le is tiltotta a 

szubjektummal kapcsolatban hagyományosan felmerülő kérdéseket. A kettőt úgy 

játszotta ki egymás ellen, hogy az ideológiailag terhelt szerzőfogalommal 

szembeszegezett ’68-as szubjektumot átalakította a strukturalizmus szájíze szerint. 

Ezáltal a szubjektum többé nem eredendőként gondolódott el, hanem a diskurzusba 

illeszkedés, a többi elemmel alkotott relációk és a funkcionalitása felől vált 

hozzáférhetővé. Ez természetesen impertinenssé tette az olyan kérdéseket, hogy a 

szubjektum milyen módon képes a történelem menetének befolyásolására, és ezzel 

értelmet adni a dolgoknak, vagy hogyan tud élni a nyelv szabályaival, új formulákat 

alkotva. Deprimációjában lényegében azokra a feltételekre helyeződött át a hangsúly, 

amelyek megjelenését lehetővé teszik, és amennyiben ezt a tudattalanra vetítjük, egy 

csapásra érthetővé válik, miért imponált Lacannak a foucault-i szubjektumértelmezés.1315  

                                                             
1312 Vö. Amnistie des yeux crevés = Nous sommes en marche, hallgatói kiadás [propagandaanyag], elérhető 

az interneten: http://edocs.lib.sfu.ca/cgi-bin/Mai68?Display=1119, n. p. 
1313 Vö. RHEINBERGER, Historische Epistemologie zur Einführung, 107f. 
1314  Sőt, Foucault eleve úgy szituálja újra az írást, hogy nem tartja elhelyezhetőnek az élet-halál 

dichotómiában, így már azért nevezi azt ürességnek, halálnak (vélhetőleg Maurice Blanchot-t követve), 

mert eredője a binárison kívüli abszolút semmi. Vö. FOUCAULT, Qu’est-ce qu’un auteur?, 794. 
1315 Ha a freudi utat követné, Lacannak a diskurzust szervező elemek közül a hangsúlyt az idiolektikus és 

idioszinkretikus tényezőkre kellene helyeznie, hiszen az analízis pontosan azokra a nyelvben megjelenő 

sajátosságokra (kihagyásokra, roncsolásra stb.) épít, melyek performatívan játszanak szerepet a diagnózis 

felállításában. Hogy ehelyett inkább az aszubjektív, személytelen alkotórészekre koncentrál, az azzal 

http://edocs.lib.sfu.ca/cgi-bin/Mai68?Display=1119
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Ez a megközelítésmód azonban sokkolta a közönségben helyet foglaló Lucien 

Goldmannt, aki indulatosan fel is szólalt a kérdésben, valószínűsíthetően elsősorban 

Lacannak címezve mondanivalóját: „A struktúrák nem sétálnak csak úgy ki az 

utcákra!” 1316  Egyrészt ez egy allúzió volt a forradalom mára már ikonikussá vált 

eseményére. Roland Barthes és Julien Greimas összevont szemináriumainak egyikén, 

ahol a két oktató szerepe kimerült abban, hogy kérdésekre válaszoltak, tűnt fel először a 

struktúrák menetelésének kérdése, amikor a Lévi-Strauss-tanítvány Catherine Clément 

egy tanszéki értekezletről jövet felolvasta azt a kiáltványt, melynek zárógondolata a 

következőképp hangzott: „egészen nyilvánvaló, hogy a struktúrák nem sétálnak csak úgy 

ki az utcákra” (vagyis mindenki maradjon nyugton, ne próbálja meg az elmélettel 

megtámogatni a tetteit). A forradalmár hallgatók pedig, felbuzdulva e kijelentésen, és 

meglátva az alkalmat arra, hogy bizonyítsák, képesek a tettek és az azokat elkövető 

emberek formálni a történelmet, másnap reggel már Greimas ajtajára illesztették a 

szlogent – igaz, azt Barthes-nak tulajdonítva – egy éles replikával: „Mi azt mondjuk: 

Barthes sem.” 1317  Másrészt arra is utalt Goldmann, hogy az interszubjektív relációk 

struktúrái valóban felállíthatók, viszont az ágenciát, a lukácsi tanok által ihletett kollektív 

szubjektumot a történelem alakításában nem lehet eltagadni a szubjektumtól. Lacan, aki 

természetesen elkésett az eseményről, majd az egészet a későn érkezett meghívóra 

fogta,1318 védelmébe vette Foucault-t, kijelentve, hogy kizárólag struktúrákat láthattunk 

’68-ban az utcákon. Lacan szerint azonban a plakát valójában szükségszerű félreértése 

volt a tettnek, grafikus formában manifesztálódva: 1319  a struktúrák a tudattalan 

szubjektummozgató formációi, amelyek minden kétséget kizáróan aktivizálódtak már e 

tettben is. Persze az előadáson Lacan ellentmondást nem tűrő hangvételével nem pusztán 

támogatásáról biztosította a diskurzuselmélet megújítóját, hanem kiállása ugyanennyire 

szúrásként irányult Goldmann ellen, akit már korábban is pellengérre állított 

                                                             
magyarázható, hogy így nyílik meg az út számára annak formalizására, amelyik a struktúrák mögött 

megbújik (algoritmusok), anélkül, hogy a genetikus strukturalizmus ágenciaközpontú csapdájába eshetne. 

Érdekes módon pontosan a foucault-iánusok nem képesek ezt a tudattalan belső jelölhetetlenségeként 

megközelíteni, tudniillik azt, hogy a tudattalan saját kauzalitással és idővel rendelkezik. Nem alkalmazzák 

tehát a pszichoanalízis esetében a kívüliség foucault-i gondolatát, hanem egyértelműen kiutalják valami 

külső ok-okozatiságnak a működését. LANE, The Experience of the Outside, 311. 
1316 FOUCAULT, Qu’est-ce qu’un auteur?, 817.  
1317 DOSSE, History of Structuralism, vol. 2, 161f. 
1318 ROUDINESCO, Jacques Lacan, 340f. Nem tudom megállni, hogy jelezzem azt a pofátlan plágiumot, 

amelyet ennél a résznél Roudinesco Dosse könyvén végrehajt. 
1319 FOUCAULT, Qu’est-ce qu’un auteur?, 821. 
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szemináriumain. Egyszerűen “Mudjer [sic!] Muddle”-ként hivatkozott rá, egy olyan 

krokodilnak láttatta őt, aki a marxista-lukácsista elmélet derűs mocsarában dagonyázva 

hibázza el az igazságot, és a szubjektum halála felett hullatott krokodilkönnyeivel 

másokat is magával csábít jelentésekkel teli világába,1320 akárcsak Lewis Carroll egyik 

gyerekversének alanya. Foucault, anélkül hogy tudott volna Lacan gúnyolódásának 

metaforikájáról, azt válaszolta Goldmann-nak, hogy ugyanolyan analízis alá vette a 

szerzőt, mint amilyet a ’60-as évek antihumanizmusa hajtott végre az ember fogalmán,1321 

éppen ezért arra buzdított mindenkit, hogy próbálják meg „visszatartani a könnyeiket” az 

ilyen nézőpontot alkalmazó vizsgálattal kapcsolatban.1322 

 Magából az előadásból Lacant két dolog ragadta meg igazán, az egyik a diskurzuson 

belül az alapítótól való eltérés lehetősége, a másik pedig – az elsőhöz kapcsolódva – a 

visszatérés aktusának eminens szerepe volt. A foucault-i elgondolásban Freud és Marx a 

diskurzusmegalapozó sajátos pozíciójába kerülve már nemcsak saját szövegeik 

szerzőiként tűntek fel, hanem más életművek lehetőségét és szabályait is lefektették. 

Ahelyett, hogy újrahasznosítható elemeket vezettek volna be (epigonok sorát szülve, mint 

egy szépíró), vagy pusztán analógiáknak biztosítottak volna lehetőséget, egy topológiai 

teret nyitottak, abban szervezve meg – szinte egy belső nyolcas mintájára – a 

diskurzust. 1323  Így a pszichoanalízisben megjelenő differencia bármennyire 

külsőlegesként posztulálódik is (mint Jung archetipizálásában, Klein 

vágytárgyelméletében vagy éppen A. Freudnak a védekezőmechanizmusokra túlzottan 

építő énfogalmában), az mindig az adott rendszerben képes felvenni a különbözőség 

értékét. A tudományokban egy ilyesfajta immanens törésről, amelyik egyszerre nyílik 

meg és hidalódik át, nem lehetséges számot adni,1324 mivel a teremtő aktusaik mindig 

azonos szinten helyezkednek el a jövőbeli transzformációkkal, így csupán egyetlen 

variánsaként szerepelnek mindazon modifikációknak, amelyeket lehetővé tesznek. A 

                                                             
1320  Már ’66 februárjában sem kímélte az A rejtőzködő isten szerzőjét, amikor Pascal kockázásának 

stochasztikus megközelítésében úgy hozza őt szóba, hogy nála egyáltalán nem kérdés a marxista hitre 

történő felesküdés (SXIII 155), ’68 novemberében azonban már frontális támadást intézett a 

„kommunizmus felszentelt papja ellen”, aki bölcsességének, bizony, még a természet sem szabhat határt 

(SXVI 29). 
1321 Derrida Les fins de l’homme címmel tartott előadása ’68 októberében a State University of New York 

Centerben ennek az antihumanista folyamatnak egyik fontos állomása, melyről ő maga is úgy nyilatkozott 

később, hogy hatással bírtak a szövegre a forradalmi események (ti. első változata éppen májusban készült 

el) (BARING, The Young Derrida and French Philosophy 1945-1968, 297f.) 
1322 FOUCAULT, Qu’est-ce qu’un auteur?, 819.  
1323 Uo., 805f. 
1324 Uo., 808. 
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Foucault által bevezetett megkülönböztetés produktívan csapódik le Lacannál, aki az 

utóbbi módján tesz kísérletet az előbbi befogására,1325 vagyis miközben felhasználja az 

elkülönített halmazát azon propozícióknak, amelyeknek megalapozó értéket 

tulajdonítunk, magát a foucault-i megkülönböztetést, a tudomány és a diskurzus közötti 

viszonyt egyértelműen a diskurzus által biztosított megnyíló-bezáródó belső törésbe írja 

bele.  

Bár Lacan folytonosan fenntartja, hogy a pszichoanalízis tudományos igényű, 

mégsem nevezi tudománynak. Ennek oka, hogy a tudomány mellőzi a szubjektumot 

azzal, hogy egységesíti (É 856) – erről már volt szó Lévi-Strauss esetében, miközben 

éppen tőle veszi át a praxis és a redukció elméletét. 1326  A praxisok mint végtelen 

empirikus diverzifikációk egyben mindig redukálhatók valami változatlanra, ez pedig 

topológiailag értendő, egy külső belsőlegességel kiegészülve, ahol az identifikáció során, 

mint láttuk, nem egységesítés, hanem (csak az egységesítés felé mutató) hajtás következik 

be (vö. a2), ezért nem szűnik meg az a kiiktathatatlan dualizmus, ami a pszichoanalízis 

sajátos praxisát adja (pl. shifter-fader, Érosz-Thanatosz, stb.), s amihez egy hármas 

struktúra szükséges. A fizikában a formalizáció egy elhatárolt játékteret nyújtott: a 

formulákkal úgy lehetett bánni, felfedezni interrelációikat, hogy a valóságot (de nem a 

Valóst) mellőzték, mindenfajta intuitivitás vagy (bevett) affektivitás nélkül maga a 

formalizáció vezetett áttöréshez, Lacan pedig ugyanezt várta a mathémáktól a nem 

tapasztalati tudattalan esetében. 1327  Lacan tehát egyrészt elfogadja azt a foucault-i 

szétválasztást, hogy míg az igazolás Galilei esetében a fizikára, Newtonéban a 

kozmológiára vonatkoztatva történik meg, addig Freud aktusa már nem abban a 

horizontban tétetik próbára, amelyet tudománya modulál, hiszen soha nem bizonyulhat 

hamisnak egyik kijelentése sem. Ugyanis az ellentmondásos elemeket mint egy más 

diskurzushoz tartozó impertinens faktort kell félreraknunk az elkülönített propozíciókhoz 

képest. 1328  Másrészt viszont Freudot a tudattalan felfedezése miatt egy olyan 

metapozícióba helyezi, ahol e kétfajta rendszer egybeér, vagyis a tudomány igazodik az 

alapító aktushoz. Tehát annak elsődleges koordinációjához, mely koordináta viszont 

                                                             
1325 Ezt ugye maga Foucault sem zárta ki: Uo., 809. 
1326 NOBUS – QUINN, Knowing Nothing, 42. 
1327 Vö. FINK, Knowledge and Science: Fantasies of the Whole, 175. 
1328 FOUCAULT, Qu’est-ce qu’un auteur?, 808. Ez Lacan számára azért is jelentett megerősítést, mert már 

legelső szemináriumán úgy közelített a tudattalan felé, mint amely mindenfajta ellentmondást kiiktat (SI 

444), ezzel lényegében még adekvátabbnak tüntetve fel a freudi felfedezés tárgyát és magának a 

felfedezésnek az aktusát. 
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maga hasadásként tételeződik, ami szükségképpen disszeminálódást indít el. Így talált 

Lacan lehetőséget arra, hogy egyszerre számolja fel a különbséget, amelyen a freudi 

elmélet nyugszik (tudomány és diskurzus között), és képessé tegye a dichotómiát saját 

alapjának előállítására, egyúttal (topologikusan) feloldva az althusseri apóriát is.1329 

 Ennek megvalósulásához azonban egy olyan mozgás vált szükségessé, amelyet 

szintén a Mi a szerző? előadásból emelt át Lacan a saját elméletébe, revideálva az addig 

althusseri alapokon nyugvó visszatérés fogalmát, melyet Foucault a diskurzus alapvető 

aktusává alakított, visszavétellé (reprise) transzformálva azt. Lacannak gyakorlatilag már 

az egész 1955-ös Chose Freudienne előadása arról szólt, hogy a pszichoanalízis 

elvesztette Freudot, mert nemcsak ahistorikusan közelítik meg elméletét, de a kutya se 

olvassa a szövegeit az analitikusok közül. Ennél is visszább lehet menni azonban az 

időben, hiszen a tükörstádiumról tartott 1936-as prezentációja során Marienbadban már 

érzékelte azt, hogy akikre a freudizmus rá lett bízva – ne feledjük, ekkor már Freudot az 

általa létrehozott IPA kiközösítette –, valójában teljesen elhagyták annak alapjait. Ebben 

az időben a pszichoanalízis nagyasszonya nem A. Freud, hanem Klein volt, aki legalább 

annyira ahistorikusan közelítette meg a freudi felfedezést, mint ahogy a diskurzusalapító 

lánya tévútra vitte a freudi szubjektumelméletet, teljes mértékben mellőzve annak kora 

(természet)tudományához csatlakozó komplexitását, illetve, mint azt az előző részben 

láttuk, az énre vonatkozó feszültségeit. Mindezek ellenére Lacan saját vállalkozása 

kevésbé az elfojtott visszatéréseként tűnt fel, mint inkább megfordításaként (vagy 

inverzeként) mindannak, amit Freud halála óta műveltek pszichoanalízis címén.1330 A 

visszatérés, tudniillik, Freud szövegeihez történik, és ahhoz az igazsághoz, amelyet Freud 

feltárt: a pszichoanalízis autoaffektivitása az individuális neurotikus esetekre 

                                                             
1329 Talán nem véletlen, hogy majd’ tíz évvel később a geográfiáról tartott beszélgetésben Foucault pont az 

althusseri diskurzuselmélet említett neuralgikus pontjához kapcsolhatóan kapott egy kérdést a marxista 

földrajz lehetőségeiről. Említésre kerül, hogy a Lire Le capital úgy alkalmaz térbeli metaforákat a 

gondolatmenetben, hogy közben azokat csupán metodikai szükségszerűségként tünteti fel, amely valójában 

idegen tudományterületétől (Michel FOUCAULT, Questions on Geography = UŐ., Power/Knowledge: 

Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, Pantheon, New York (NY), 1980, 70.). A helyzetet 

bonyolítja, hogy Althusser mindig csak térképszerűen volt képes kezelni az olyan paradoxonokat (DOSSE, 

History of Structuralism, vol. 2, 289.), mint amilyen a tudattalan temporális megalapozottsága, ezért is 

írhatta neki analitikusa, Réne Diatkine, hogy a tudattalan időtlensége nem jelenti azt, hogy ne manipulálna 

időbeli struktúrákat (vö. ALTHUSSER, Letters to D., 54.). 
1330  Lacan lényegében a Möbius-szalag alapján vezette be a pszichoanalízis inverzéről tartott 

szemináriumában a visszatérés szerkezetét: « dis-je du projet freudien à l’envers. C’est donc écrit bien avant 

les événements – une reprise par l’envers. » (SXVII 10f.) 
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koncentrálva mindig egy kollektívát is érint.1331 Ugyanis nemcsak a szubjektumra, hanem 

annak tudománya tekintetében is szemben állt Lacan a fejlődésközpontú nézetekkel, ezért 

is lehetett megkapó számára a diskurzusalapító pozíciójának meghaladhatatlansága, 

mivel ez maga után vonta annak lehetetlenségét, hogy a freudi tanok bármikor elavultakká 

váljanak, először szolgáltatva filozófiai legitimációt rekontextualizáló munkájának (SI 

48), melyet a XIX. századi fizika felőli Freud-olvasással kezdett meg. Foucault – így 

Lacan – előadásával nem pusztán egy újfajta történeti konstellációt vázolt fel, de 

rátapintott magának a pszichoanalízisnek a sajátos időbeliségére (SXVI 148), ahogy a 

történelemtudománnyal ellentétben nem tesz megkülönböztetéseket, vagyis nem 

választja el saját idejét (az analízisét) a vizsgált anyag idejétől (az ősjelenetét, az 

elfojtások idejét), így a praxist (a terápiát) az írásmódtól – ahogy arról az előző rész 

bevezetőjében a genealógiával 1332  mint történeti kerettel kapcsolatban szó volt: a 

pszichoanalízis a múltat (a jövőből) mindig a jelenben ismeri fel, és míg a historiográfia 

a kettőt képes egymás mellé rakni, addig a szukcesszivitást a széttartással együtt képtelen 

úgy modellálni, mint teszi azt az analízis a cserék, helyettesítések és ismétlések 

dinamikája révén. Miközben a diszkurzusmegalapozásnak a visszatérés aktusával 

összekapcsolt elmélete (ahogyan ez akkoriban megjelent Benveniste Saussure-höz, 

illetve Althusser Marxhoz fűződő viszonyában) egy olyan megközelítésmódot nyitott 

meg, amely ízig-vérig történetinek nevezhető, a hagyományos történetiség- és 

történelemkoncepciók mellett egyben utat engedett a legkülönfélébb idioszinkretikus 

időbeli viszonyoknak is. Ennek topológiai modellje a Möbius-szalag, amely egyrészt 

Lacan visszatérését, másrészt a saját elméletében keletkező visszatéréseket (jelölés 

megképződése, ősjelenet elbeszélése, stb.) egyszerre modellezi chronotopografikusan. 

Éppen ezért 1969. február 26-án – a már említett szemináriumon, amelynek címe, a 

D’un Autre à l’autre már maga is tematizálja a grafikai differenciát – Lacan nagy 

örömmel jelentette be, hogy végre valaki, igaz csak szemantikai szinten mozogva, 

hozzáférhetővé tette parciálisan a „freudi eseményt”. Lacan számára azonban a foucault-

i út, ha felszabadító volt is, járhatatlannak bizonyult: egyrészt tisztában volt vele, hogy ő 

                                                             
1331 A kollektíva jelen esetben a pszichoanalitikusok köztársaságát jelenti, amelyet Freud az Irma-álomban 

vizionált (SII 203), és ami már tárgyalásra került az első részben. 
1332 Érdemes megfigyelni, hogy az erre való váltás pontosan a Mi a szerző? előadás után következett be az 

életműben. 
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maga freudiánus, és azzal is, hogy Freud nem volt lacaniánus,1333 mégsem volt képes egy 

olyan pozícióba helyezkedni, amelyik a diskurzusanalízist lehetővé tette volna, mivel ő 

már kezdettől szerzőként viselkedett mindazon fogalmakkal, gondolatokkal szemben, 

melyeket amúgy a legkülönfélébb helyekről olvasott össze. Másrészt mert Foucault 

taxonómiája korlátozta a freudi rendszert, így azt felhasználva nem vállalkozhatott volna 

az eredendő törés dinamizmusának befogására, amelyet a tudattalan felfedezése 

tulajdonképpen jelentett: a pszichoanalitikus apparátus működési folyamataival 

szembesítve a diskurzuselmélet esendő maradt. Lacannak a pszichoanalízis 

tudományként funkcionálásához a pszichés apparátusban végbemenő mozgások 

jelentették a mintát. A percepciós, tároló és továbbító rendszerek ugyanis úgy lépnek 

egymással interakcióba, hogy bár az elme működésmódját modellezik (SII 132–4), a 

szubjektum áramkörén kívül állnak össze struktúrává (tudattalanként), mely műveleteket 

a Másik alkalmazza a szubjektum mozgatására, ezekre pedig az a tárgyon keresztül lehet 

rálátni, ami a tudattalan igazsága. A freudi felfedezés tehát nem egyszerűen dolog,1334 

hanem egy olyan esemény, amely a tudattalan történésére, intervenciójára, 

megmutatkozására vonatkozik, ugyanakkor maga is része kell legyen e folyamatoknak 

ahhoz, hogy eszközkészletével színre tudja vinni működésüket (inzisztál):1335 az operatív 

(hiány) és (az) operátor hiány(a), előfeltétel és produktum, művelet és műveletvégzés, 

szét kell választani őket ahhoz, hogy utána egymásbahajthatók legyenek, mint arról az 

előző alrészben sok szó esett. 

A pszichoanalízis tehát sajátos diszciplína: rendelkezik diskurzusalapítóval, de non-

diszkurzív mathémái formalizációival ragadja meg tárgyát, amely nem tapasztalati, és 

nem a valóságot akarja leírni, hanem arra törekszik, hogy a tudattalan inzisztáljon 

konstrukcióiban. Már Kittler révén szó volt arról, hogy miért is lehetett Freudot írónak 

tartani anélkül, hogy valami képzelgést vagy imaginárius dimenziót társítanánk hozzá. Itt 

                                                             
1333 ROUDINESCO, Jacques Lacan, 340. Erre volt allúzió az előző részben, hogy Kittler számára Freiburgban 

derült ki, hogy Lacan nem kittleriánus. 
1334 A freudi dologról tartott előadásában a tárgyhoz való viszonyt nem a szimbólumok konvergenciájával 

építi ki Lacan, mint inkább kódolást hajt végre, mivel a tudattalanban lévő struktúrák egybevághatnak a 

tárgyéival (É 431f.): egy emlék vagy egy tárgy felidézésének folyamata egyszerű jelláncokkal való 

kísérletezéssel modellezhető (vö. SCHMIDGEN, Das Unbewußte der Maschinen, 104.)  
1335 Vö. ehhez Lacan kijelentését, miszerint „a struktúra a jelölői artikuláció által meghatározott mint 

struktúra. […] Mert nem a strukturalizmus az, amely megengedi számunkra, hogy tapasztalatunkat egy 

olyan mezőben feltételezzük, amelyben a ça [Es] beszél? Ha igen, akkor a struktúra »távolsága a 

tapasztalattól« eltűnik, mert nem teoretikus modellként működik, hanem olyan eredendő gépként, amely 

színre viszi a szubjektumot.” (É 649) 
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a fikcionalitás éppen a tudomány semblant-jává teszi a pszichoanalízist, egyszersmind 

megmenti mindenfajta valóságelvhez vagy tapasztalathoz fordulástól a tudattalan 

vizsgálatában: olyan spekuláció tehát semblant-ként, amely ugyanakkor mindig képes 

valahogy egybeesni tárgyával. A modellezés terén ugyanis, ahogy az értekezés az 

eddigiekben érvelt, egy speciális diszpozíciót kell felvennie az analízisnek: nem szabad 

tudatosként kezelnie a folyamatokat, meg kell őriznie az alapvető törést a diszkurzív és 

nem diszkurzív elemek között, ugyanakkor a kettőt áthasító műveleteket tudnia kell 

valahogyan plauzibilissé tenni. A praxis folyamatosan az osztott szubjektumra épít, ezzel 

pedig tudás és igazság, tudatos és tudattalan, nyelvi és materiális elválasztottságára, 

valamint az ennek alapján bekövetkező interakcióra. Olvasataimban ezért is volt lényeges 

a modellek és az azokhoz kapcsolódó leírások viszonya, utóbbiakat mindig a modellekre 

visszaolvasva, mintegy megismételve azt, hogy a tudattalan és a folyamatainak 

megjelenése közötti viszony csak annyiban érdekes a pszichoanalízis számára, 

amennyiben visszavezet a tudattalan saját relációihoz. Ennyiben pedig a semblant nem 

valamifajta illúzió, látvány, mirázs, hanem szükséges kiindulópont, teoretikus fikció, 

amely operacionalizálódva mindig egybevághat tárgyával, a köztük lévő törést tárgyának 

hiányává termelve ki – ezt már az előző részben a temporealitás kapcsán is így 

közelítettem meg. A forradalom esetében ez annak a törésnek a megmutatása, hogy a 

forradalmárok nem tudják, mit akarnak, és nem akarják azt, amit tudnak. A négy 

diskurzusban, mint látni fogjuk, tudás és igazság elzáródnak egymástól bizonyos 

konstellációkban, ezért a szubjektum nem veszi észre, hogy már mindig a 

tudattalanműködés mozgatja tetteit törésként, mely törés a valódi forradalom és a 

diskurzusok revolúciója (forgása) között is fennáll. A semblant igazsággá válik, a modell 

folyamatai a modellezettekkel konvergálnak éppen egy törés miatt, amelyből kifolyólag 

a modell már a modellezési folyamatot is kénytelen modellezni (topológiai 

interpretánsként), amit a tudattalan és folyamatai közötti (temporális, térbeli, stb.) 

törésnek feleltet meg a lacani elmélet. Hogy a törés a kapcsolódási pont, ugyanaz a logika, 

mint hogy ugyanaz a lyuk és üresség építi fel a tóruszt, amely annak közepén található, 

vagy hogy a varázsnoteszben az elválasztottság ütemez és végrehajtódik, így az a mint 

igazság lesz azon diskurzusok produktuma, amelyek maguk is éppen egy elválasztottság 

alapján képesek autonóm működésre. A diskurzus, amely nem semblant, az a diskurzus, 

amely semblant-ból mindig igazsággá válik, tud a tárgyához képest úgy relevanciát 
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felmutatni, hogy az nem a valóságból történik meg (de a Valósból indulva az Imaginárius 

formalizáción keresztül a Szimbolikus papírgépeként). 

A pszichoanalízis mint a tudomány semblant-jához ezért Lacannak nem a La science 

et la véritéjét hozom fel példaként, hanem annak nyújtom rövid olvasatát, amit Rabaté 

Lacan varázsnoteszének nevez.1336 A XVIII. D'un discours qui ne serait pas du semblant 

című szemináriummal egyidőben tartott Lituraterre előadás, amelyre már utaltam az 

előző részben, megelőlegezi a XXIII., Joyce-ról szólót, és visszakapcsol a II.-ra, Poe-hoz, 

a pszichoanalitikus irodalomtudomány kritikájaként. Lacan kijelenti, hogy az Oidipusz-

komplexus nem teszi egyértelművé Szophoklész pszichoanalitikai olvasatát, ahogyan 

Freud Dosztojevszkij-interpretációja, amely a tudattalanműködés vizsgálatának részét 

alkotja, sem jelenti azt, hogy annak bármifajta köze lenne az irodalomkritikához (AÉ 12). 

A pszichoanalitikus kritika ott kezdődik, amikor az üzenet a betűről szól, mint Poe-nál 

(AÉ 12f.), illetve annak algoritmusáról, amikor a Szimbolikus recirkulálódik a Valósba 

(mint láttuk az előző részben az implementáció időkritikus működést eredményező 

operációjánál), ez a művelet pedig modellezhetővé válik (mint láttuk azt e részben); 

valahányszor rögzíthető a non-verbális hatása a Szimbolikusban (szintaktikaként). 

Márpedig hibás az az elgondolás, így Lacan, hogy egy sor filozófiai kijelentést azért 

diszkreditálnak, mert a jelentést tekintve semmifajta visszaigazolhatóságot vagy 

megragadható eredményt nem adnak. Holott ha a diskurzus megképződésénél kizárnánk 

a nem jelentéssel telit, akkor magát a pszichoanalízist is kukázni lehetne (SXVIII 53). 

Egyrészt azért, mert az értelmetlen jelenti számára az üzenetet (a trópusok 

megképződésének topológiai feltétele, amely nélkül nem nevezhetünk lacaniánusnak 

semmilyen figuratív olvasatot), másrészt mert a tudattalan koncepcionalizálása maga is 

tele van ellentmondásokkal már a diskurzusalapítónál: technikai szükségszerűség a 

mazochizmust hamarabb feltételezni, mint a szadizmust, hogy elkerüljünk egy tükrös 

struktúrát (hogy a mazochizmus önszadizmus), a psziché topográfiáját dinamikussá kell 

tenni, amikor az elsődleges folyamatról kiderül, hogy már az is rendelkezik feltétellel (az 

örömelvnek a halálösztön), stb. Amennyiben Foucault hatására került előtérbe a diskurzus 

                                                             
1336 RABATÉ, Jacques Lacan, 31. 
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fogalma Lacannál,1337  aki ’68-ban egyébként a tunéziai tengerparton írta az A tudás 

archeológiáját,1338 Lacan írottdalma (Lituraterre) a tengerpart diskurzusa. 

Lacan sajátos szóalkotásában több tényező is közrejátszik ugyanis, ő maga egy 

etimológiai szótárra (Alfred Ernout – Alfred Meillet, Dictionnaire étymologique de la 

langue latine) hivatkozik: a litto mint vonal és a terre mint föld együtt egy tengerpartot 

adnak ki, a lino-littust littorálissá avatva; a tengerpartot, amit egy Japánba tartó gépen 

látott (AÉ 14). Lacannál a lino mint törlés – a joyce-i letter-litter szubsztitúcióval (AÉ 

11), illetve a Poe-ból készült modelljének a betűivel és a novella levelének szemantikai 

ürességével (lettre), de modulatív potenciáljával (caput mortuum) – Goethe felfogásához 

hasonlóan az irodalmat (meg)maradékká avatja:1339 a hiány körüli permutációként jelenik 

meg a Lituraterre szó. A Vismann-féle cenzúra, a kaparás nyomhagyása, ahogyan a 

tengerparton a hullámok a homokot kisimítják, maga is nyomhagyás lesz. Rabaté 

szavaival: „A literatúra ilyesfajta kuriózum, amennyiben annak gyökei miatt egy osztott 

kép jelenik meg előttünk: látunk egy kezet – vagy bármely más, írni képes entitást – ahogy 

vés egy agyagtáblába, és ugyanez a kéz, vagy egy másik, törli a táblát más jelek 

inskripciója érdekében.”1340 A Lituraterre a törlés terepe (terre du rature), mert a tengerre 

ráhordódhat a föveny, egyszerre növelve a partot és ezzel törölve azt a tengert, amely 

viszont maga is törlést visz véghez a parton:  

‹‹ Rature d'aucune trace qui soit d'avant, c'est ce qui fait terre du littoral. Litura pure, c'est 

le littéral. La produire, c'est reproduire cette moitié sans paire dont le sujet subsiste. Tel 

est l'exploit de la calligraphie. Essayez de faire cette barre horizontale qui se trace de 

gauche à droite pour figurer d'un trait l'un unaire comme caractère, vous mettrez 

longtemps à trouver de quel appui elle s'attaque, de quel suspens elle s'arrête. A vrai dire, 

c'est sans espoir pour un occidenté. Il y faut un train qui ne s'attrape qu'à se détacher de 

quoi que ce soit qui vous raye. Entre centre et absence, entre savoir et jouissance, il y a 

littoral qui ne vire au littéral qu'à ce que ce virage, vous puissiez le prendre le même à 

                                                             
1337 Geoff BOUCHER, Bureaucratic Speech Acts and the University Discourse: Lacan’s Theory of Modernity 

= Jacques Lacan and the Other Side of Psychoanalysis, 277–279., illetve ERŐS Ferenc, Lacan, avagy a 

vágy tragédiája, elérhető az interneten: http://www.mtapi.hu/thalassa/archivum/932/04eros.htm, n. p.  
1338 DOSSE, History of Structuralism, vol. 2, 120. 
1339 Vö. Johann Wolfgang GOETHE, Wilhelm Mester vándorévei, Európa, Bp., 1983, 317: „Az irodalom 

a töredékek töredéke; mindabból, ami történt a világon, mindabból, ami elhangzott, a lehető legkevesebbet 

jegyezték fel, s ebből azután megint elenyésző rész maradt fenn.” 
1340 RABATÉ, Jacques Lacan, 33f. 

http://www.mtapi.hu/thalassa/archivum/932/04eros.htm
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tout instant. C'est de ça seulement que vous pouvez vous tenir pour agent qui le soutienne. 

›› (AÉ 16)1341 

Lacan itt nem az ideográfiát dicséri tehát – mint ahogy az ideogramma jelentését a 

pszichoanalízisben már az első részben megadtam nem motivált-ikonikus, hanem az 

írásképiség paradigmájában –, ehelyett annak lehetőségét tárja fel, hogy – mint a lírai én 

esetében láttuk ezt Kittlernél is – az írás mindig ürességet szül: líra, olvasás (lire) és 

topológiai összekapcsolás (lier) csak egymás permutációi – a Valós gráfiáján véghezvitt 

Szimbolikus művelet (SXX 109) az imaginárius Möbius ugyanazon oldalán. Az 

írottdalom, a Lituraterre-Literature anagrammatikájának (tropologikus) érvényesülése (a 

topológiából) rature-ként mindig töröl a bevéséssel, mint Freud varázsnoteszének 

spaciotemporális ce(n)zúrája, ahol/amikor az egyik sík a másikba fordítható. A 

Lituraterre csak annyiban üzenet, amennyiben randomitás, mely a mathémákkal 

modellezhető, mert a betűben már benne van a stochasztika: ez a szubjektumon csak 

lecsapódik a tudattalan univerzális turing-gépi manipulációja révén. Mint azt Lacan 

megjegyzi, a fül permutációja (anagramma) a homofónia miatt az ajkakon érvényesül, de 

e feedbackhez már kell a betű mint a permutáció diskurzusa (AÉ 11), a hipogramma 

érvényesítése: szegmentálás és kombináció. Erről már volt szó az első részben a lalangue 

kapcsán, hogy a hiány hiánya grafikusan mutatkozik meg, amiből egyáltalában lehetővé 

válik a trópus, amely gagyogásként adja ki a nyelvet. Ebben a részben ez volt a metafora 

figurativitását megelőző grafikai figurativitás két dimenzióban, hogy amikor a tükör 

összetörik, az a fülnek is felnyitja a szemét: a lacani elmélet nyelvelmélete a betű 

diskurzusaként szituálódik már mindig is. Az írottdalom arra mutat rá, hogy minden 

hangzó trópus előtt az analízis az azt lehetővé tevő grafikus interakciókat érinti, hogy a 

betűkhöz képest már eleve inherens az inskripció-törlődés (la és langue közötti hely 

törlése), a természetes nyelvi elkülönböződés pedig derivatív: a terre síkként és annak 

                                                             
1341 [„Semelyik előzetes nyom ki nem törlése; ez adja a partot. A tiszta törlés, ez szó szerinti. Ennek 

létrehozása annak a pár nélküli félnek [ti. a Másiknak – S. R.] a reprodukálása [tehát magában az aktusban, 

operatíve – S. R.], amely révén a szubjektum fennmarad. Ez a kallgiráfia tette. Próbáljuk meg ezt a 

horizontális [törés]vonalat , amelyik balról jobbra rajzolt, szinguláris vésetet alakító karakterré változtatni, 

sok időbe fog telni, hogy megtaláljuk, mely támasztéka támadja és mely felfüggesztése állítja meg. Az 

igazat megvallva, ez a nyugati embernek reménytelen [feladat]. Olyan folyamatot igényel, amely csak 

akkor ragadható meg, ha leválasztódik arról, amit kihúzol [vö. művelet és műveletvégzés elválasztása mint 

a nyelven túli medialitás sajátja – S. R.]. A középpont és a hiány, tudás és jouissance között van a part 

[littoral], amely csak annyiban fordul betű szerintibe [littéral], amennyiben ez a fordulat mindig ugyanolyan 

[vö. az ismétlés módjának mapilulása és nem az ismétlésé – S. R.]. Csak ebből fakadhat az, hogy magunkra 

veszünk egy fenntartói ágenciát [a betű diskurzusával kapcsolatban].”] 
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nyitódó-záródó üres helyeként (ahogyan a tenger mossa a partot) már mindig ott van a 

figuráció biztosítékaként; a topologizált Turing-gép.  

Rabaté is a betűből indulva szituálja azt a törést, amely megnyit egy topológiai 

rekurziót: „[L]itus – egy olyan szó, amely ellentétes jelentésekkel bír: főnévként egy 

felület [össze]maszatolása vagy betakarása, viszonyszóként ugyanazt jelenti, mint a lino, 

viszont főnévként (litus, litoris) a littorálist jelenti, partot vagy partszakaszt. A literatúra 

így kettős szójáték: a betűket és azok törlését is jelenti (a franciában ez nyilvánvalóbb, 

hiszen ott mindig ki lehet belőle hallani a rature-t, a törlést vagy kihúzást, magában a 

jelölőben), illetve egy terület határát, legyen az a tenger [vö. Thalassa – S. R.], a lyuk [vö. 

tórusz, Möbius-szalag – S. R.] vagy akár egy másik terület [vagy egy másik hely mint a 

tudattalan– S. R.].”1342 A fordulat, az átfordulás egy határon, illetve a határ önmagára 

hajtása (a tenger törlése a parton és törlődése a part által), mint azt látjuk a négy 

diskurzusnál a következő fejezetben, mindig a karakterek, a betű inherens permutációjától 

függnek, amelynek a mathéma, az a a távlatpontja (mint az előző alrészben a forgó gyűrűk 

a regiszterekkel, amelyek egyben a forgatást végző fogaskerekek is): a littorális, az 

elválasztó, mindig betű szerintibe, litterálisba (AÉ 16) fordulhat, és mint írottdalmi, a 

semblant mindig adhatja a Valóst, ha nem valóságos is. A Lituraterre modellje pontosan 

azért Lacan varázsnotesze, mert valamennyi formalizáció metamodellje műveletileg: egy 

másik hely (eine andere Schauplatz). Ezért is nevezte írásait Lacan Écrits-nek, és nem 

véletlen, hogy éppen egy japán hölgy háborodott fel ezen (SXVIII 63), mert nem találta 

az ideogramma motiváltságát: minden gráf, minden mathéma a műveleteikben ehhez az 

eredeti aktushoz vezetnek vissza, amit Lacan magának a nyelv eredetének nevez. A 

semblant, Humboldté is, hogy van egy üres felszín, amely éppen a véset révén alakult 

azzá, 1343  a Lituraterre diskurzusa, látszata ennyiben produktív és nem fikcionális: 

műveleti eredménye a maradványnak, visszakapcsolás az üres helyhez mint feltételezhez, 

de a művelet megmaradásával, ahogyan a lyuk köreiből felépült tóruszt redukáljuk a 

lyukra (vagy a pszichózisban az ott nem lévő ősjelölőhöz lehetséges visszakapcsolni). A 

terre topológiája pedig e visszatérés terepe, a nyelv önmagába hajtása a grafizmusban, 

amelyhez a modulatív tárgy, egy a betű elegendő, mint azt mindjárt mutatom.  

 

                                                             
1342 Uo., 34. 
1343 Juan-David NASIO, Five Lessons on the Psychoanalytic Theory of Jacques Lacan, SUNY Press, New 

York (NY), 1998, 75. 
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b) Algoritmusok a tudattalanban, struktúrák az utcán 

 

A folyamatok befogása nem a valóságban, a tapasztalatban vagy a praktizálásban,1344 

mint inkább a struktúrák vonulásának folyamati modellezésében válik tehát lehetségessé 

az analízisben, kihasználva a törést Szimbolikus és Valós között, érvényesítve az 

Imaginárius formalizációt, miközben az efféle művelethez szükséges differenciát a 

modellen belül is elő kell állítani; az a-n keresztül rálátni a Másikra. Így képes a lacani 

elmélet létrehozni valamit, ami egyidejűleg jel, illetve annak konstrukciója; egyszerre 

formalizáció és végrehajtás.1345 Ezt a hasadást Lacan ’68 májusában is a figurákban 

(chiffres), a vésetekben találja meg, amelyek a referenciális viszonyokra legalább annyira 

nincsenek ráutalva, amennyire nem szorulnak rá arra sem, hogy viszonyaik működéséhez 

valami külsőlegesre hagyatkozzanak: saját, immanens, kombinatorikus rendjük adja 

operacionalitásuk szabályrendszerét, miközben e szabályrendszer éppen annak 

lehetőségén alapul, hogy ezek az elemek képesek egymással különféle konstellációkba 

rendeződni autonomitásuk miatt – a tudattalanműködés saját autonómiáját, a viszonyok 

idioszinkretizmusát emulálva papírgépként automatikusan. Az analitikusokat ugyanis a 

forradalmárokkal való találkozás1346 döbbentette rá arra, hogy mivel nem birtokolják az 

igazságot (a tudattalanműködés algoritmusaira, a Másikra való rálátást), hiába kapták fel 

a macskaköveket, képtelenek valamifajta helyes értelmezéssel szolgálni a forradalmi 

esemény kapcsán.  

A hangsúly ennek megfelelően áthelyeződött – mintául véve a tudattalan 

működésmódját az elfojtás algoritmizálásával – arra a történésre, amikor az inskripció 

                                                             
1344 L. erre a lacani kísérletet az après-coup időbeliség befogására abban, ahogyan az analizált maga 

analitikussá válik a passe révén (AÉ 253). 
1345 Lacan az ilyen típusú aktusokat már nem a szimbolizációval azonosítja, hanem olyan folyamatoknak 

tekinti, amelyek hordozzák az egyes elemek struktúráját. Ha a szubjektumban fellelhető hiányt 

topologikusan modellezzük, tehát nem pusztán (plasztikus) deformációként, hanem lyukként tekintünk rá, 

és a szubjektumot testként elgondolva a (topológiai) neme nem kisebb mint egy, akkor így már nem pusztán 

jelöljük a hiányt, hanem a szubjektum az önmagába hajtás aktusa nyomán maga fog kiállni a hiányért (SXIII 

49.: « Donc, ce n'est pas le même moment du manque structural du sujet peut-être qui se supporte, je ne 

dis pas là se symbolise, ici le symbole est identique à ce qu'il cause, c'est-à-dire le manque du sujet. » 

[kiemelés tőlem – S. R.]) [„Ezért valószínűleg nem ugyanazt a pillanatot támogatja, amely a szubjektum 

strukturális hiányáé, amelyre nem mondom, hogy szimbolizált, ilyenkor [viszont] a szimbólum 

megegyezik azzal, amit előállít, nevezetesen a szubjektum hiányával.”]. Ehhez viszont már el kellett 

válnia hordozónak és operációnak. Másképp megfogalmazva, valamint továbbszőve a pszichoanalitikus 

grafizmus episztemológiai státuszát: az operacionalitás és a struktúra szépen egymásba hajtódnak (vö. 

Gilbert SIMONDON, L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, Éditions Jérôme 

Millon, Paris, 2005, 561.)  
1346 RABATÉ, 68+1, 32. 



506 
 
 

 

pillanatában egy újabb elem megjelenésével éppen egy másik válik láthatóvá a 

folyamatból: a törléssel a hiány. Ez a terápiában az analitikus katalizátori szerepének felel 

meg, mely arra irányul, hogy a páciens minél többet beszéljen, lehetőleg automatikusan, 

éppen azt, ami az eszébe jut. Ezt a beszédfolyamot az analitikus, akiről pusztán 

feltételeződik a tudás (sujet supposé savoir [a mesteré]) e szituációban (AÉ 337), nem 

értelmezi, hanem ütemezi, frazírozza, tagolja a betű segítségével (É 502), és kísérletet 

tesz arra, hogy a random elemek összjátékának manipulálásából valamifajta igazságot 

kinyerjen. Az emberi ágencia, a szubjektum önmagáról való tudása nélkül pusztán 

mechanikus kombinációval termel sorozatokat ugyanazon algoritmus mentén működve, 

mint a tudattalan szubjektuma, amely valahányszor artikulálódik, mindig megjelenik az 

outputban egy-egy szimptóma (elszólás, szintaktikai roncsoltság, torzított lexéma) – mint 

láttuk azt a gráfok black-boxing logikája alapján. Tehát ahogyan Foucault járulékossá 

tette a szubjektumot a Lacant rabul ejtő előadásában, utóbbi úgy jelölte ki annak helyi 

értékét ahumán processzusok függvényeként. 1347  ’68 eseményeinek defektusossá 

nyilvánítása lacani részről éppen ebből táplálkozik: a tudás felfüggesztődésében 

valamifajta igazságnak a felszínre kellett volna törnie a szubjektum önmagáról tudásának 

berekesztődéseként,1348 de ez pontosan azért nem történhetett meg, mert a forradalmárok 

nem voltak képesek belátni, hogy a humán potencialitáshoz való ragaszkodásuk 

eredménye törekvéseik szöges ellentétével járt együtt. Ezért nem jelent meg számukra a 

tudattalanműködés igazsága. 

 Az esemény analízise során ’68 májusának produkcióra vonatkozó proklamációi (ti. 

nem fogyasztók, hanem alkotók akartak lenni a forradalmárok) összekapcsolódnak a betű 

produkciós folyamataival Lacannál. Vagyis azzal az ütemezéssel, amelyik a struktúrákat 

átrendezi, felforgatja, ami a szubjektum horizontján kívül modulál, tehát a Másikkal. E 

színtiszta operativitás, ahogyan az elemek kapcsolatba lépnek egymással és 

együttműködnek, közvetíti is a Másikat az a(utre)-n keresztül alfanumerikusan, 

hozzáférést biztosítva a cselekvések vezérléséhez azzal, hogy a szintaktikát szolgáltatja 

(mint a tudattalan a nyelvnek a dolog által). 1349  Amikor ’68 novemberében tehát 

                                                             
1347 Vö. Jean ALLOUCH, Foucault, Lacan: intensification du plaisir et plus-de-jouir, elérhető az interneten: 

http://www.jeanallouch.com/pdf/83, 7. 
1348 A kollektív sztrájk egy kollektív igazság lehetőségét jelentette volna (SXVI 29), a felfüggesztett, 

deferált cselekvés après coup-jában a tudattalan megmutatkozását, amely a pszichés apparátus 

felfüggesztett folyamatával vágott volna egybe (mint amilyet pl. a varázsnotesz is modellez).  
1349 Jacques-Alain MILLER, Algorithmes de la psychanalyse, Ornicar?, 16 (1978), 19. 

http://www.jeanallouch.com/pdf/83
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elkezdődött az Egy Másiktól a másikig szeminárium, amely processzusként állította be a 

forradalmat, akkor annak diskurzusba rendezhetőségében a performativitás és a (operatív) 

permutáció kerültek szembe egymással. Egy olyan grafikus-stochasztikai interfész jött 

létre a négy elem segítségével – a tudással, az igazsággal, a szubjektummal és a másikkal 

– amely nemcsak azt mutatja meg, hogyan rendeződnek újra a struktúrák, de lényegében 

a grafémák segítségével manipulálja őket, az ágenciát egyszerű írásjátékokba kódolva. 

Ha a forradalmat termelési folyamatként mutatja be is, mely nyugvópontra nem jutva állít 

elő újabb s újabb szerkezeteket, és e tétele megalapozásaként Lacan mégiscsak Marxhoz 

fordul, azt nem a nyilvánvaló okok miatt teszi. Egyrészt Althusser már említett negatív 

szerepe vezérli, vagyis szeretné megérteni, miért irányult ekkora ellenszenv az irányába, 

másrészt pedig tanítványának, de Certeau-nak egyik, a forradalomról írt és az 

eseményekhez képest igen gyorsan megjelent könyve egyik remek megállapítása 

gondolkodtatta el, miszerint Marxot nem igazán hatotta át az 1848-as forradalmak 

lelkesedése, hiszen a nagy átrendeződések idején foglalkozott éppen a politikai 

gazdaságtannal, mely egyértelműen a Szimbolikus regiszterében mozog értékeivel és 

maradékaival.1350  

Ez az a horizont, amelyet a revolúciók mindig is elhibáztak: nem vették észre, hogy 

szimbolikus struktúrák ellen léptek fel (’68-ban az egyetem modernizálása, a bürokrácia 

csökkentése mind-mind ide sorolhatók). Ebből kifolyólag pedig minden a szimbolikus 

gépezetén, 1351  operatív természetén áll vagy bukik: a Másik azon kívüli, de a 

Szimbolikust érintő modulációján, amelynek nevében (e törés, lyuk, a Másik 

jelölőhiányának notációja miatt) a tudás megkérdőjeleződött (az egyetemi tanárok 

pszichologizálása, ideologikussága esetében például), és elvált a tudattalan 

performativitásától. ’68 Lacan szerint világossá tette, mint már idéztem, hogy a 

forradalmárok nem tudják, mit akarnak, és nem követelik azt, amit tudnak. Elutasítanak 

mindenfajta dialógust, mégsem látnak rá tetteik tudattalan produkciójára: amikor a 

Lacan-tanítványok megkérdezték – sajátos analitikus–páciens viszonyt teremtve –, mit 

követelnek tőlük a hallgatók, Daniel Cohn-Bendit úgy válaszolt, hogy kapjanak fel egy-

egy macskakőt, és vágják hozzá a rendőrökhöz (SXV 286). E kérdés valójában az inverze 

                                                             
1350 RABATÉ, 68+1., 35. 
1351 Ilyen gépezet lehet maga a tőke is, mivel önmagába forduló cirkularitása révén, ahogyan Baudrillard a 

totális revolúciót értette, a valósággal már semmilyen kapcsolatban nem lévő rendszer tagadhatatlanul 

inhumán. Vö. Jean BAUDRILLARD, Symbolic Exchange and Death, Sage, London, 1993, 4. 
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annak, amit az analitikus a páciens számára prezentál; egy enigmatikus vágy, egy 

illuzórikus és pusztán indukciós funkcionalitás (AÉ 337). Amikor Lacan arról beszél, 

hogy a májusi megmozdulások a grafittivel – mely ha a struktúrák nem sétálnak ki az 

utcára, akkor Barthes sem – azért érthették félre a tettet, mert túlzottan hatása alatt voltak 

az eseményiség illúziójának, akkor felhívja a figyelmet arra a defektusra, hogy a tudást 

nem sikerült teljesen elválasztaniuk az igazságtól. Az előbbit ugyanis még mindig az 

utóbbi függvényeként kezelték, miközben az igazságot „használati értékén” alul váltották 

be (SXVI 28.). Lacan a négy diskurzussal a valóságban (és nem a Valósban [SXVI 26]) 

elszalasztott jouissance-t – ahogy az első részben Szimbolikus és Valós közötti 

mozgásként szituáltam – mint határátlépő operativitás miatt befogható permutációt képes 

előállítani. Ez annak az élvezetnek az eredete, amelynek egy kis szeletéért az emberek 

képesek kimenni az utcára és meghalni érte,1352 de éppen ezért a forradalmárok soha nem 

figyelnek feltételeire, a halálösztön ismétlésességére (és az entrópiatermelésre), amely 

így tudattalanul rendezi valamennyi aktusukat. 

A macskakő az objet (petit) a (SXV 286) szerepét tölti be, amely a vágyokozás és a 

tudás közötti hasadásnak olyan pontjául szolgál, ahol lehetséges a tudás igazságba 

fordulása. Ennek ellenére a forradalom gépezete nem tudott semmifajta igazsággal 

szolgálni, mivel a hallgatók képtelenek voltak beírni magukat a Szimbolikusba, ha a 

tetteiket a struktúrák által folyton felforgató és mozgató-moduláló Másik folyamatai 

működésbe léptek is. Nem eszméltek rá arra a macskakőben materializálódott moduláló 

törésre, a Másik belső külsőlegességére, amely valójában saját forradalmuk öngerjesztő 

voltára és önmagába omlására1353 szolgáltatott mintát. A forradalmak modellje ennyiben 

a belső nyolcasé, mely egyszerre minta és működés, struktúra és operacionalitás, ha pedig 

e differencián alapuló egymásba fordulás Möbius-szalagszerű konstrukciója nem valósul 

meg, úgy a forradalom eseménye soha nem lehet képes a tudásmentes, tudattalan igazság 

inskripciós eseményévé válni. „Menjetek csak. Meneteljetek. Tudjatok minél többet” 

(SXVII 120) – ez a modern mester imperatívusza Lacan szerint, amely eltereli a figyelmet 

a struktúrák működésmódjáról, eközben viszont az általuk kitermelt, a működés közben 

létrejövő többlet vagy hulladékszerű melléktermék, a Másikból mint mozgatóból 

                                                             
1352 Vö. Éric LAURENT, Alienation and Separation (II) = Reading Seminar XI: Lacan’s, Four Fundamental 

Concepts of Psychoanalysis, szerk. Richard FELDSTEIN – Bruce FINK – Maire JAANUS, SUNY Press, New 

York (NY), 1995, 353f.  
1353 Mivel a ’68. májusi események egyik kiváltója a korábbi, nanterre-i rendőri brutalitás volt, így a 

forradalom lényegében önmagát gerjesztette.  
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kipottyant a macskaköve mint igazság elvész: a tudattalanműködés jelölhetetlensége a 

Szimbolikusban. A saját magáért lévő tudás ezért nem inkább a tudás elvesztegetése-e, 

mint az elvesztegetett tudás, az ignorancia, amely ugyanúgy átfordul a tudattalan 

stochasztikájába, kiszámíthatlanságába, szeleburdiságába (mint ahogy néhány évvel 

később a L’étourdit-val [le tour dit mint ’említett fordulat’ a diskurzusoknál a revolúció] 

propagálta ezt Lacan), mint ahogy a pszichoanalízis a tudomány semblant-jaként fér 

hozzá tárgyához, a tudattalan igazságához? Vagyis a tudatlanság a tudattalanságához 

közelebb fér a papírgép revolúciói révén, a gagyogás értelemfeltételezéssel elbódító (vö. 

Kittler és a minimális jelölők) lalangue-ja helyett a hiány (space, üres hely, lyuk) 

hiányozásának a dinamikájára figyelve. „Az a tudás, amely a Valóst formalizmusként 

állítja elő, mivel senkinek nem szükséges feltételeznie, hogy bármi van a Valósban, nem 

interpretálható, csak továbbítható: úgy egy másik szubjektumnak, mint egy gépnek. De 

hogy írhatóvá váljon és formalizmusként működjön, valamint közvetíthető legyen, a 

szubjektumnak cselekednie kell. Ebben az értelemben, ami önmagát írja – a szubjektum 

szimptomatikus csomója [ti. a három regiszterből álló Borromeo-gyűrű – S. R.], az 

ismétlődik is. A tudás a Valósról és a Valósban a szószátyár szubjektum 

szimptómája.”1354 

Lacan diskurzusaival arra vállalkozik tehát, hogy éljen az elszalasztott eséllyel, 

vagyis megadja ’68 szimbolikus beíródását, visszavezetve a struktúrákat az utcákról a 

papír síkjára (vagy a táblájára), ahol egyedül befogható a szubjektum osztottsága tudás és 

igazság között az áthúzott S betűben, miközben hordozójából lehet elkészíteni azt a 

Möbius-szalagot, amely modellezi a saját síkján végbement folyamatokat.  

 

 

48. ábra: A négy lacani diskurzus  

 

                                                             
1354 SCHREIBER, Stop Making Sense!, 184. 
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A négy diskurzus hagyományos olvasata a pszichoanalízis különböző aspektusainak 

ábrázolására korlátozódott eddig a recepcióban: a mesteré (DM) a szabályozás, az 

egyetemé (DU) a képzés, a hiszterikusé (DH) a vágyakozás, az analitikusé (DA) pedig a 

gyógyítás aktusát vinné színre. Amennyiben karaktereket társítanánk hozzájuk, úgy a 

mester szerepébe Sztálint, az egyetemhez Ricoeur-t, a hiszterikushoz Hegelt (vö. 

széplélek), az analitikushoz pedig Freudot rendelhetnénk,1355 tehát a pozíciók átválthatók 

a diktátor, az interpretátor, a filozófus és a diskurzusalapító karakterére. A forradalomra 

konkrétan vonatkoztatva, a forradalmárok a hisztérikusok, a mester a hiszterikusnak az 

egyetemmel való kapcsolata révén termelődik ki, az analitikus pedig ezt a papírgépet saját 

diskurzusából felvázolhatja. Az ezt az alrészt kezdő anekdota ennek alapján a 

következőképp fordítható: amikor Lacan a forradalmároknak azt mondta, hogy egy új 

mester után ácsingóznak, arra a szubverzióra gondolt, amely az egyetem és a mester 

diskurzusa között létrejöhet a kulcsjelölőnek az ágens pozíciójába helyezésével, ezzel 

lényegében az értelmezés folyamatát is olyan diktatórikus rendszerként tüntetve fel, 

amelynek gyakorlata az önmagába fordulással mindig önmaga félreértéséhez vezet. A 

mester ugyanis nem képes túlmutatni saját diskurzusán, 1356  e törekvésben pedig a 

forradalmárokkal megegyező módon veszíti szem elől a Szimbolikus dimenziót: a 

struktúrák az utcán meneteltek, az eseményt értelmezők viszont nem látták őket a 

macskakövektől. A jelölési algoritmus a következőn alapul: a kulcsjelölő (S1) 

reprezentálja a szubjektumot ($) a többi jelölő (S2) számára (tudást kiadva), láthatjuk 

azonban, hogy ez az aktus rendelkezik maradékkal, nevesítve az igazsággal (a). Hogy ez 

a többlet nem egészen Marx alapján gondolódik el, arra is rámutat, hogy a négy elem 

összjátékából a hagyományos értelmezés által tárgyalt társadalmi mozgásokon túl jóval 

több nyerhető ki. Az első nyilvánvaló belátás, hogy a szubjektum izolálttá – és egyben 

artikulálatlanná – válik, amennyiben a kulcsjelölő és a tudás a törésvonal felett, illetve 

alatt helyezkednek el ugyanazon az oldalon (SXVII 12) (ezt a DU, és a DH esetében 

látjuk).  

A DM és a DA szerkezetében a szubjektum viszont kapcsolatba lép a tudással, hiszen 

az vagy az igazság, vagy a Másik pozícióját foglalja el. A mesternél, amely az eredeti 

                                                             
1355 RABATÉ, 68+1, 40.  
1356  Ahogy Lacan megjegyzi Flacelière előző részben ismertetett gyalázásának (l. 767. jegyzet) 

felvezetéseként: a mester mindig csak papírtigris, kizárólag a papíron szereplő jelek interakciója adja meg 

a helyi értékét (SXVI 323f.). 
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diskurzus, és amelyből (látszólag) mindegyik másik származtatott, egy klasszikus 

kapitalista modellt látunk, ahol a kulcsjelölő, mely elrejti kasztráltságát vagy törését, 

adresszálja a munkást, aki kitermeli a felesleget – vagyis eltérés keletkezik utóbbi 

munkabére és munkájának értéke között, ha referencializáljuk ezt. Lacan a hegeli úr-

szolga viszonyra utalva úgy nyilatkozik, hogy a szolga az úr tudása nélkül birtokolja a 

tudást, így annak sóvárgása, vágyakozása egy meghatározatlan vagy ismeretlen dolog 

iránt történik, és ezt a vágyat a szolga már előzetesen, tehát a vágy felbukkanása előtt 

kielégíti (SXVII 36). 1357  Ebből következik, hogy az a, mely grafikus polifóniájában 

egyszerre áll ki a többletért, az igazságért és az objet (petit) a-ért a lacani matematikában, 

anélkül válik a diskurzus produktumává, hogy a diskurzusban létrejöhetne maga a vágy; 

egyszerre többletként és hiányként is posztulálódik (vö. jouissance mint plus-de-jouir), 

mivel a DM-ben S1 és S2 összjátékával olyan indexikus előttiségként működik, amely 

vágyokként (objet a) a vágyat megelőzve válik a diskurzus valódi produktumává (feltétel 

és produktum egyszerre). Az alapvető különbség a mester és az analitikus diskurzusa 

között azonban nem abban jelölhető ki, ami első látásra a legegyértelműbbnek tűnik, 

vagyis hogy utóbbinál a felesleg pozíciójában lévő kulcsjelölő indítja be a termelést. A 

DA ugyanis csak annyiban épít erre a többletre, amennyire elengedhetetlenné válik 

számára az a primordialitás, amelyre szüksége van saját szituációjának megalapozásához. 

Amit Lacan a „diskurzus hiszterizálásaként” aposztrofál (SXVII 36), az valójában egy 

olyan köztesség, amely megakadályozza, hogy a mester diskurzusa minden átmenet 

nélkül az analitikuséba forduljon – akárcsak a passe gyakorlatánál –, mivel ilyetén mód 

az előbbi operatív kezdőpontja megegyezne az utóbbi produktumával. 

 

 

49. ábra: A DM és DA egymásba fordulása 

 

                                                             
1357 L. az I. 2. b) ii. alfejezetet.  
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Mindazonáltal így sem 180 fokos elfordítással képződik meg az analitikus diskurzusa, 

hanem a DA maga forgatja el 90 fokkal az eredeti mesterét szó/betű (à la lettre) szerint 

avant la lettre, tehát még diskurzusának egyáltalában vett megképzése előtt (SXVII 38) – 

annak mintájára, ahogyan a szolga még a mester vágyakozása előtt átnyújtja annak 

tárgyát. A hiszterizálással produkált temporális fonákságot az analízisnek a gyakorlatban 

mindig végre kell hajtania ahhoz, hogy az osztott szubjektum artikulációjához 

hozzáférjen. Amikor viszont a DM ágensévé válik a szubjektum, az analitikus szituáció 

magán a síkon, a három diskurzus (DM, DH, DA) részvételével és analitikusi 

modulációval keletkezik; jelen esetben ez az a rotáció, ahogyan a DM-DH-DA-nak a DH-

DM-DA sor inverzévé válik. 

 

 

50. ábra: A pszichoanalitikus hiszterizáció mint revolúció 

  

 Az igazság és a szubjektum azonos oldalra rendeződnek e művelet során, így ami 

addig feleslegként tételeződött (a), most elrejtetté és befoghatatlanná válik a szubjektum 

számára, aki az ágens pozíciójában egyúttal a kulcsjelölőt adresszálja a Másik helyén. A 

rögzítés iránti vágyát így fejezi ki (SXVII 37) a szubjektum az analitikus diskurzusban a 

kulcsjelölő által, melyet a DA kitermel. Ugyanígy, a tudás (S2) elrejtettségként szerepel 

a DA-ban, és rászorul arra, hogy kicsomagolják a beszédből: ennek lehetőségét egyrészt 

az adja, hogy ebbe az elrejtettségbe mint egy olyan diskurzus produktuma kerül, 

amelyben a tudattalan osztott szubjektuma az ágens. Másrészt a DH rejtett pozíciójában 

találjuk az a-t, melyet a DA saját diskurzusának ágenseként fel tud használni a tudás 

előhívására az elrejtettségből.  
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51. ábra: DA és DH 

 

Lacan tudniillik úgy fogalmaz, hogy ezzel a bizonyos a-val – mint vágyokkal, többlettel, 

hiánnyal, igazsággal és előttiséggel (0) – az analitikusnak ügyesen kell gazdálkodnia 

hiszen diskurzusának ágense a DM és DH közötti átmenetben kerül kapcsolatba a 

tudással; ezért tud a nála elrejtettségben szereplő tudáshoz hozzáférni. Ez a gazdálkodás 

annak dinamikájában jelenik meg, hogy a DM és DH közötti átmenetben az igazság 

elválasztottságában kapcsolatba kerül a tudással; ahogyan összekapcsoltam a mester és 

az analitikus diskurzusát, most úgy kapcsolódik össze a hisztérikusé és az analitikusé a 

mester közbenjárásával. A törés, amelynek a szubjektum, a tudás és a kulcsjelölő között 

kellene fennállnia, ugyanaz, mint ami a tudás és az igazság között posztulálódik; előbbi 

az utóbbin keresztül artikulálódik, a tudást elválasztva a szubjektumtól. Már nem mint a 

hiszterikus diskurzus produktumát találjuk meg, hanem egy elrejtettséget a DA-ban (S2), 

amit ki kell csomagolni a beszédből (SXVII 42), viszont elrejtettségbe egy olyan 

diskurzus produktumaként kerül elő, ahol a tudattalan osztott szubjektuma az ágens. A 

hisztérikus elrejtett pozíciójában pedig ott találjuk az a-t, a DA ágensét, melyet az 

analitikus fel tud használni e kicsomagolás során, a tudás előállítására az elrejtettségből. 

 Lacan két ambivalens kijelentését e három diskurzus kapcsán már érintettem: 

egyrészt annak apóriáját, hogy a DM a kezdődiskurzus, másrészt pedig a (lejegyzés) 

vágy(ának) megszületésének sajátosságát a DH-ben. A mester diskurzusában a vágy még 

nem lép fel önálló elemként, pusztán az úr-szolga viszony dinamizmusa termeli ki látens 

módon, ezért is tételeződhet a vágyok (a) indexikus primodialitásként – mint azt már 

láttuk a vágygráfnál. A pszichoanatikus papírgépben itt azonosítható a termodinamikai 

csavar: ha a forgatáshoz szükséges energiát a vágynak kell előállítania (SXVII 37), 

ugyanakkor a mester diskurzusában csupán a vágyok mint produktum/többlet található 

meg, akkor a vágy hiánya csak úgy lehet jelen, ha előzetesen már adottnak vesszük a DH-

t – és miért ne tehetnénk, hiszen az a mint az előttiség indexe elrejtettségként szerepel a 
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DH-ban –, amely viszont már rendelkezik a vággyal: „Ez az, amit az előző alkalommal 

jeleztem nektek, hogy a matematikának ezzel a diskurzussal van kapcsolata, ahol az A 

önmagát prezentálja [a Másik helyén a kulcsjelölő van a DM-ben – S. R.], így semmi 

szükség mitikus diskurzusra, hogy kapcsolatait megadhassuk” (SXVII 102). Ezért az 

elforgatás nem új struktúrát hoz létre, hanem, mint a kibernetikai modellnél láttuk az 

előző részben, sokkal inkább visszatérést, méghozzá az előzetesen jelenlévő hisztérikus 

diskurzushoz – megvalósult, sikeres re-volúciót, a forradalmárok által létrehozott mestert. 

Ha ismételten arra a viszonyra tekintünk, ahogyan a szubjektum adresszálja a 

kulcsjelölőt, láthatjuk, hogy az az ágensévé válik a mester termelésének. Tehát hiába 

nevezi meg Lacan a DM-t az eredeti variánsnak, inkább egyfajta – a szeminárium címére 

utalva – inverzitással állunk szemben a hisztérikus és a mester között, miközben a 

visszatérés aktusa (‹‹ une reprise par l’envers ››) felfüggeszti a mester „eredeti” státuszát; 

az előttiség temporális indexét azonban továbbra is birtokolja az a vésete révén (SXVII 

47). „Nincs semmifajta, az eredetről szóló diskurzus, kivétel akkor, ha a diskurzus 

eredetével foglalkozunk” (XIX 177): a diskurzusok egymásból eredése a lituraterre-i 

kombinatorika; amit megalkot, azzal töröl is. Ha az inskripció kezdetéről van szó, ott a 

karakter (chiffre) a diskurzus időbeliségét átrendezi, csak revolúciók történnek 

valamennyi beíródásnál. Így viszont mindenfajta transzformáció, amely végbemegy a 

négy elem között, ahogyan egyik diskurzus a másikba fordul át,1358 nem új konstellációk 

alakulásaként vagy régiek visszaállításaként történik meg. Ezt éppen a visszatérésnek a 

DM és DH között bekövetkező aktusa idézhette elő, ami azért történhetett meg 

egyáltalában, mert a grafikai elemek egymás mellé rendezhetőségét és szimultán 

jelenlétét a sík biztosítja. A hiszterizáció eredménye tehát hiszterológia: egy temporális 

inverzitás, fordított időrend. Lacan pedig egy olyan stochasztikus interfészt termelt ki e 

diskurzusok összjátékának többleteként,1359 amellyel egyszerre vált képessé a társadalmi 

folyamatok és a pszichoanalízis sajátos időtengely-manipulációjának modellálására.  

                                                             
1358 Ez meg is magyarázza, hogy az elemekből felépíthető 24 lehetséges diskurzus közül miért ezt a négyet 

választotta Lacan: az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba való forgatás ugyanis csak 

ennél a négynél eredményez átfordulást egymásba. A forgatás itt mint a Szimbolikus rendszerében történő 

Imaginárius mozgás a szubjektum folytonos áthelyeződésével, a relációk likviditásával és saját 

osztottságának újra és újra bekövetkező eseményével a különböző pozíciókban lényegében egy szimbolikus 

autoritás alatt megtörténő (grafikus) élettörténet. Vö. LIPOWATZ, Diskurs und Macht, 218. 
1359 A stochasztikus interfész kifejezéshez vö. Axel ROCH, Stochastic Interfaces: A Theory of Cultural 

Prediction in Time-Based Interaction = Freund, Feind und Verrat, szerk. Erhardt SCHÜTTPELZ – Cornelia 

EPPING-JÄGER, Dumont, Köln, 2004, 205. 
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Lacan ezzel egy olyan műveleti területet alkotott meg magának, ahol képes volt az 

elhibázott eseményeket modellezni, vagyis azt, hogy az igazság kitermelése helyett a 

mester diskurzusát sikerült a forradalmároknak produkálnia, amikor nem láttak rá az őket 

mozgató Másikra. Lacan papírgépében a szimbólumok ismétlésével és elrendezésével 

olyan időbeliséget állított elő, amely a forradalom eseményisége számára 

hozzáférhetetlen maradt. Nemcsak reprezentációt kapott, de lényegében végigkövethette 

az események folyamatát, vagyis azok alakulását a lap felületén. Azonban ahogyan a 

temporális index és az érte kiálló notáció nem eshetnek egybe – vagyis a papíron található 

vésetek szimultaneitása és az a mint az előzetesség jelölése között törés fedezhető fel 

(illetve a jelölés folyamata és a kitermelt előzetesség ideje között is) –, úgy képes 

beindulni az inskripció immanens operativitása, szériákat alkotva az egyes elemek 

véletlenszerű elrendezése révén, ha reprezentáció (a forradalom elemeinek struktúrába 

foglalható működése a DU esetében) és modellálás (az apparátus elemeivel ezen 

elemektől független folyamatok mint a tudattalan működésmódjának befogása) között is 

megképződik ez a szakadék. A hasadásban az önmaga által előállított differencia egyben 

olyan eldönthetetlenséggel áll elő, hogy nemcsak az egymástól független folyamatok 

csaphatnak (foroghatnak) át egymásba, amelyekért a grafémák mindazonáltal kiállnak, 

de azok az aktusok is, amelyeken keresztül a modellezés megtörténik az elemek 

interakciójában; a Szimbolikus algoritmusa és a Valós jelölhetetlensége itt is az 

imaginárius Möbius-szalagjaként kötődik egybe, arra adva jogosítványokat az 

írásjátéknak, hogy – az első részben ismertetett newtoni mintára – a nem jelölői dimenzió 

manipulációjára legyen képes, mozgatva a tudattalan folyamatainak grafikai interfészével 

a struktúrákat az utcákon. 

 ’68 Lacant tehát arra döbbentette rá, hogy egy esemény analízisének sarokköveit nem 

az utcáról felszedett és a rendőrök felé repülő tárgyakban találja meg, hanem a táblán. Az 

egyes elemek különféle pozíciókba (ágens, produktum stb.) kerülése egyben funkciók 

függvényévé teszi őket: ahogy Foucault pusztán a diskurzus funkciójává tette a 

szubjektumot, úgy Lacan a diskurzusokat éppen nem diszkurzív tényezőkre építi, 

miközben fenntartja a törést a papíron és a valóságban lévő dolgok között.1360 A Sorbonne 

graffitije által megelevenített félreértéstől azonban Lacan sem menekül meg, mivel 

diskurzusai eseményjellege az elemek újrarendeződése során a véset immanens 

                                                             
1360 Vö. BITSCH, “always crashing in the same car”, 116. 
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eseményévé avanzsálnak, folytonos távolodásban azon társadalmi folyamatoktól, 

melyeknek analízisét célul tűzte ki, a betű immanens permutációs rendje felé. De e törés 

miatt adekvátak a diskurzusok interakciói a ’68-as történtekhez képest. A tudás és 

igazság, illetve ágencia és struktúra törését színre vivő mozgalmak, melyek 

kiáltványaikban az aktív termelést hirdették, csak az által írhatók be a Szimbolikus 

regiszterbe, hogy a cselekvő szubjektum felfüggesztődik, mihelyst az egyetem 

diskurzusának termékét az akkor aktuális helyzetre vonatkoztatjuk. Vagyis a humán 

ágencia csak annyiban önazonos, amennyiben mindig változó: íráselemként 

transzformálódva a mester diskurzusába elrejtettségként, a hisztérikuséba ágensként, az 

analitikuséba pedig Másikként. A történelmi-forradalmi esemény struktúrákba 

rendezhetősége és a grafikai-permutációs esemény idioszinkretikus modulációja szülte 

inskripció eseményének feszültsége működteti ezt a lacani apparátust. Az 

egybeeshetetlenség ugyanis éppen magában az aktusban nem érvényesül (vö. törvény 

életbelépése a második részben), leginkább pedig a törlés aktusában nem (mint a 

varázsnotesz aszinkróniája vagy a dolog elveszthetetlensége): ahogyan e diskurzusok 

megszabadultak az őket életre hívó eseményekkel való kapcsolatuktól, működésükben, 

revolúciójukban úgy törölték el az eredeti diskurzusként tételezett DM primátusát, 

visszatéréssé változtatva azt. A forradalommal e papírgép annyiban ér össze, hogy 

ugyanúgy eltörli eredetét, mint tették azt az öngerjesztő diákmozgalmak; előbbi a 

tudattalan igazságot, utóbbi egy tudatos új mestert kitermelve. Mégis lehetséges a 

papírgépben visszautalni arra a hasadásra (vö. papírgép és turbina genealógiája az első 

részben), amely pont e mozgalmakhoz való referenciális viszonyában gyökerezik, 

miközben éppen e visszautaló aktus miatt – mely a papíron és a valóságban nem 

különbözik, tehát úgy kapcsolódnak egybe, mint a pszichoanalitikus apparátus és a 

tudattalan – különbözik el tőlük, saját, belső, alfanumerikus rendje felé (az ismétlés 0-

jával az a körül). Az univerzum hibájával mint hiánnyal való szembesülés által kiváltott 

visszatérés/visszafoglalás aktusának (l’acte du réprise) a papír síkján történő kivitelezése, 

a tudattalan papírgépe nyitja meg az utat a Szimbolikus és a Valós folyamatai közötti 

törés áthidalásához Imagináriusan, a diskurzusokat társadalmi struktúrák 

reprezentációjából olyan algoritmusokká transzformálva, amelyek mindenkor maguk 

manipulálják az utcákon vonuló tudattalanstruktúrákat – ez lehet a lacani alapuló mediális 

kultúratudomány mai relevanciája. 
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