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(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 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 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. 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. 

 


