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A dolgozat témája a hegeli filozófia és a pszichoanalízis lehetséges találkozási pontjainak 

bemutatása. Közelebbi célja az, hogy a szövegek elemzésén keresztül újfajta értelmezéssel 

szolgáljon, új megvilágításba helyezze a hegeli gondolkodást. Távolabbi célja  pedig a 

pszichoanalitikus gondolkodás újbóli és az eddigieknél talán konkrétabb bevonása a 

fenomenológia érdeklıdési körébe. 

Husserl óva inti mindazokat, akik szigorú módszertani alapvetéssel kívánnak a 

tudományokhoz közeledni, hogy a pszichologizmus csapdájába essenek. Pszichologizmuson 

azt érti, hogy logikai fogalmakat pszichológiailag próbálunk megalapozni, pszichológiai 

fogalmakra próbáljuk ıket visszavezetni. 

Ez a dolgozat épp ebben a husserli értelemben, de tudatosan felvállalt módon képviseli a 

pszichologizmus álláspontját. Azaz vizsgálódás tárgyává teszi a logikai fogalmak lehetséges 

összefüggéseit pszichológiai fogalmakkal; sıt azok ”eredetét” vagy használatát ezekkel 

igyekszik  magyarázni ill. tovább árnyalni. Mindezt azonban a következı elıfeltevések vagy 

elıfeltételek tisztázása és elfogadása után tartjuk lehetségesnek, valamint fenomenológiailag 

megalapozottnak: 

b. Elıfeltevések  

a. A fenomenológiai tapasztalat számára hozzáférhetıek az un. „pszichotikus” élmények. 

 

Ehhez nincs szükségünk arra, hogy megbetegedjünk, hiszen az egészséges személyiségnek 

is lehet, és többnyire van is, ún. ”pszichotikus része”. Ezek a tapasztalatok nem ritkán úgy 

nyilvánulnak meg, hogy a filozófiai kérdésfeltevés alapproblémáira adott klasszikus válaszokat 

a probléma eredetéhez vezetik vissza. Megkérdıjelezik ezeket a válaszokat, anélkül azonban, 

hogy egyfajta ”szkeptikus” attitőd mellett horgonyoznának le, tehát a válaszokkal együtt, a 

problémát magát is elhessegetnék maguktól, és a végtelenbe tolnák.. E problémák eredete 

épp ebben a pszichotikus megnyilvánulásban érhetı tetten fenomenológiailag. Úgy 

jelentkeznek, mint fájdalmas és ”elviselhetetlen gondolat”, mint ”metafizikai betegség”, mint  

kínos és kínzó paradoxon.  

Sokan leírták már, és a legkülönbözıbb módokon, például a deperszonalizáció  élményét. 

Talán nem teljesen alaptalan azt állítani, hogy a deperszonalizációs élmények tapasztalatilag 

kérdıjelezik meg azt, amit Kant az appercepció eredeti egységének nevez: megkérdıjelezik 
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egyrészt ezen egység egységességét, másrészt pedig ennek eredetiségét, a priori 

természetét. Az egység felbomlásával szembesítenek; azzal, hogy az, aminek gondolataimat 

némán kísérnie illenék, erıszakosan beleszól azok szabad menetébe, ”hangot ad magának”, 

megkettız engem. 

 Az ’elidegenedés’ és a ’tagadás’ filozófiai fogalmait Hegel is használja. De milyen 

tapasztalataink lehetnek ezekkel kapcsolatban?  

 Az elidegenedés élménye persze lehet egészen szelíd: elidegenedhetem például egy 

barátomtól vagy egy régebbi gondolatomtól-, anélkül, hogy, akárcsak részben, pszichotikus 

lennék. De mi van akkor, ha saját mozdulataimtól idegenedem el? Vagy úgy is érezhetem, 

hogy egyfajta furcsa, valószerőtlen távolságba húzódnak a dolgok elılem. Vagy, hogy  a kint 

és a bent, az én és a nem én érzete összemosódik. Hogy különbözı tudatállapotokat, holott 

tudom, hogy az én tudatállapotaim, nem tudok mégsem magamra vonatkoztatni. Olyan, 

mintha nem létezne semmiféle magam, ugyanakkor az is én vagyok, aki nemcsak, hogy 

tudom ezt, de szenvedek is tıle. De ha ”metafizikai betegségként” fogjuk fel az elidegenedést, 

arra is gondolhatunk, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy például egy, a fenomenológiai 

beállítódásban jól begyakorolt epoché hírtelen önálló életet kezd el élni, és akaratunk ellenére 

felfüggesztıdik a külvilág realitása. Megkérdıjelezıdik a dolgok valódisága, jelenlétük 

visszhangossá válik. Elvész a természetes evidencia.  

 

Ezek a ”pszichotikus” tapasztalatok tudományos vizsgálódás tárgyai, mégpedig 

fenomenológiailag megalapozott tudományos vizsgálódás tárgyai lehetnek. Bizonyító erejő 

példa erre a fenomenológiai pszichiátria számos képviselıjének elméleti és klinikai 

munkássága, és a gyógyításban elért eredményeik. A fenomenológiai pszichiátria 

beállítódása szakít azzal a hagyományos -empirikus és kísérleti- pszichológiával, melyet 

Husserl ostorozott. A fenomenológiai pszichiátria törekvése az, hogy az ún. pszichotikus  

betegeket ne zárja egy-egy diagnózis merev korlátai közé, és, ha lehet, kerülje az azonnali 

gyógyszeres kezelést. Helyette olyan terápia alkalmazását javasolják, ahol a beteg 

elbeszélheti és leírhatja saját tapasztalatait, és ezek valódi meghallgatásra találhatnak. Ez azt 

jelenti, hogy az orvos nem pusztán a feltőnı jegyeket csoportosítja és rendezi kór 

kategóriákba, hanem a részletekre is odafigyelve, megpróbálja a beteg életvilágát, annak tér- 

és idıszerkezetével együtt meghatározni. Megpróbálja megérteni, hogy az életvilág 

konstitúciója hol, mely pontokon és hogyan siklott ki. A fenomenológiai pszichiátria elméletei 

ugyanakkor nemcsak egyszerően megpróbálnak lépést tartani a legújabb Husserl 

kutatásokkal (és így például a passzív genezis problémáján keresztül újraértelmezni az un. 

pre-predikatív tapasztalatok kérdését), hanem kritizálják, és bizonyos szempontból meg is 

haladják a kiinduló elméletet.  

Ha figyelemreméltó dolognak gondolhatjuk azt, hogy egy önálló (önállósodott) és sok 

tekintetben ”empirikus hajlandóságot mutató” tudományág beemeli gondolkodásába a 
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filozófiát, még ennél is figyelemreméltóbb (bár a filozófia történetében teljesen megszokott) 

dolognak kéne tartanunk azt, ha a filozófia ’meghallgatná’ és továbbgondolná mindazt, amit 

az adott tudományágban, esetünkben a pszichológiában, hozzátettek a kiinduló 

problémákhoz. Ha egyfajta párbeszéd alakulhatna ki.  

A fenomenológiai pszichiátria tehát szembesített minket azokkal a lehetıségekkel, melyek az 

én azonosságérzetét fenyegethetik. Nem kizárólag a skizofréniában, hanem enyhébb, 

idıszakos patológiákban is jelentkezhetnek, vagy bárki megtapasztalhatja ıket, aki bizonyos 

drogokat kipróbál. Az én azonosságának mibenlétét nem érthetjük meg igazán, ha nem 

szembesülünk azokkal a negatív tapasztalatokkal, melyek idırıl idıre kétségbe vonhatják azt.  

A husserli (descartesi, kanti) biztos kiindulópont ezzel együtt azonban megkérdıjelezıdik. A 

fenomenológiai pszichiátria megingatta saját elméleti kiindulópontját. De milyen reményekkel 

kecsegtet a gyógyulásra nézve? 

Mit jelent az a beteg számára, ha betegségének alapját az „anonim transzcendentális 

konstítúció” egyfajta defektusában, hibájában látjuk? Ha az a priori egyszer s mindenkorra 

megismételhetetlen aktusában fedezzük fel? Vagy a ”passzív genezis” jóvátehetetlenül 

primordiális és egyszeri meghatározottságában? Mindez alighanem betegségének terápiás 

gyógyíthatatlanságát kéne hogy jelentse. 

Bár a pszichoanalitikus gondolkodás, szemben a fenomenológiai pszichiátriával, ”tételesen” 

nem a fenomenológiából indul ki, ugyanezeket az un ”pszichotikus” élményeket és az azokat 

megalapozó primordiális tapasztalatokat elemzi. 

 A Freudot követı pszichoanalízis szellemisége, valamint a pszichoanalitikus helyzet maga 

sok tekintetben fenomenológiai természet ő. Ez a gondolkodás ugyanakkor, azt 

mondhatnánk, kiindulópontját tekintve talán túl merész: hiszen például az öntudat 

kialakulásának olyan aspektusait világítja meg, melyekhez önmegfigyelésen keresztül, a szó 

szoros értelmében vett fenomenológiai úton, nem juthatunk el. Aki elıször találkozik Melanie 

Klein elméletével, arról, hogy egy pár hónapos csecsemı miként támadja meg képzeletében 

anyja „rossz emlı”-jét, talán kissé vadnak és ’fantasztikusnak’ fogja vélni mindazt, amibıl a 

modern pszichoanalízis tárgykapcsolat elmélete kiindul. A pszichoanalízisben bizonyos 

gondolatokkal elıbb meg kell barátkoznunk, hozzájuk kell szoknunk, hogy azután dolgozni 

tudjunk velük. Bár a modern pszichoanalitikus elméletek módszertanilag nem követik a 

fenomenológia szigorú elıírásait, azt mégsem mondhatjuk róluk, hogy fenomenológián inneni 

álláspontot képviselnének, fenomenológiailag naivak vagy naturalisták lennének. Épp 

ellenkezıleg! Inkább azt mondhatnánk, hogy kiterjesztik a fenomenológiát a tudattalanra is.  

 

A fenomenológiai pszichiátria és a pszichoanalitiku s gondolkodás összevetése  

 

A fenomenológiai pszichiátria nem pusztán módszertani kiindulópontot lát a husserli 

fenomenológiában és a heideggeri daseinanalizisben, hanem tartalmilag is kapcsolódik 
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ezekhez, és az elméleti kiindulópontok gyakorlati alkalmazásával próbálkozik a pszichiátria 

területén. 

Mindazonáltal, a fenomenológiai pszichiátria kivezet, túlmutat, a husserli alapfeltevésen, 

miszerint az  

’ én’, mint biztos, szilárd talaj és végtelen terület kínálkozik a fenomenológiai kutatások 

számára. Sıt, ez a karteziánus kiindulópont tarthatatlannak bizonyul azok után a 

felismerések után, melyeket a husserli fenomenológiából kiindulva ugyan, de azt megcáfolva 

a fenomenológiai pszichiátria ért el a klinikai gyakorlat (és a kiinduló elmélet ötvözése) során. 

A fenomenológiai pszichiátria azzal szembesít minket, hogy az Én alapvetıen ’rendelkezik’ 

olyan hajlamokkal, melyek saját azonosságának, egységének szétbomlasztását célozzák 

meg; vagy másképp fogalmazva: az ’ én’ szüntelenül ki van téve annak a veszélynek, hogy 

elveszíti természetes önazonosságát.  

Ha mi ebben a dolgozatban a ”gyógyuláshoz” vezetı út keresésében a pszichoanalitikus 

gondolkodáshoz kapcsolódtunk, bár a fenomenológiai pszichiátriából indultunk ki, akkor ezt a 

választásunkat, meg kell indokoljuk. 

Véleményünk szerint az a ”gyógyuláshoz”, illetve a megismeréshez, vagy a szabadsághoz 

vezetı út, melyet a pszichoanalízis követ, talán eredményesebb, és filozófiailag érdekesebb 

annál az útnál, melyen a fenomenológiai pszichiátria jár. Ennek okait a következıkben látjuk: 

A fenomenológiai pszichiátria egyelıre háttérbe szorul a mindennapi klinikai gyakorlatban a 

gyógyszeres kezeléssel szemben, és épp ezért még rengeteg energiát kell fektetnie abba, 

hogy saját létérvényességét bizonyítsa és elismertesse magát a pszichiátrián belül. A 

pszichoanalízis kulturális közegének, hagyományának és stílusának köszönhetıen könnyebb 

helyzetben van, és ezért elıbbre tart: már nem kell az elfogadtatásért küzdenie.  

Azok a gondolkodók, akikhez kapcsolódunk ebben a dolgozatban nemcsak gondolkodásuk 

tartalmát, hanem stílusát tekintve is bátrak és önállók. Ezzel szemben a fenomenológiai 

pszichiátria, úgy tőnik, ragaszkodik a husserli-heideggeri fogalomkészlethez, nem vállalkozik 

azok ’átszabására’. 

Ha a pszichoanalízis elsıbbségének okát keressük, még fontosabb lesz kiemelni a 

fenomenológiai pszichiátria már említett transzcendentalizmusát. Nem egészen értjük, hogy 

mit jelentene az empirikus és a transzcendentális Én közötti elméleti különbség, melyet a 

fenomenológiai pszichiátria hangoztat, és leginkább, nem tudjuk, mit kezdhetünk vele. Ha a 

beteg betegsége abban áll, hogy hiányzik számára a természetes önazonosság érzete, és ezt 

’empirikus’ módokon igyekszik pótolni, azaz kint, önmagán kívül keresi a támpontokat, melyek 

segítségével utólag akarja felépíteni tudatának elveszett egységét, akkor ez a vállalkozása 

feltehetıleg kudarcba fullad. De ebbıl még nem következik, hogy az, ami számára elveszett, 

egy kifürkészhetetlen és anonim transzcendentális konstitúció eredménye lenne. És ha hiba 

csúszik egy ilyen a priori ’készülékbe’, az sem világos, hogyan lehetne ezt egyáltalán 

helyrehozni. A fenomenológiai pszichiátria e dualista felfogásával szemben, a pszichoanalízis, 
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véleményünk szerint, nem annyira ”empirikus”, mint inkább spekulatív szemlélető. A 

pszichoanalízis szerint, akárcsak Hegel szerint, az öntudat kialakul . Ez a kialakulási folyamat 

rendkívül szövevényes, és a csecsemı konkrét, tehát empirikus tapasztalataitól függ. Ami 

ebben a folyamatban a kiinduló, a priori adottságnak tekinthetı, azt inkább eredeti 

affektivitásnak  nevezhetnénk. Ez pedig azt jelenti, hogy a csecsemı ’ki van téve’ saját 

érzelmeinek, melyek alakulása részben  az anya (vagy a gondozó) iránta táplált érzelmeitıl 

függ, részben pedig saját érzelmi reakcióitól. Az Én, vagy a Self- érzet csak akkor fog 

megfelelı módon kialakulni, ha ez a folyamat ”elég jól” megy végbe. Az érzelmek alakulása és 

átalakulása folyamatos, és az öntudat kialakulása után is, az egész életen keresztül 

folytatódik.  

A természetes evidencia elvesztésével kapcsolatban, a filozófiai reflexió dialektikus jellegét a 

fenomenológiai pszichiátria is hangsúlyozza (helyenként Hegelre hivatkozva), és nem egyszer 

ad hangot annak a meggyızıdésének, hogy a pszichoanalitikus gondolkodást a 

fenomenológiai pszichiátriával kiegészítve (vagy fordítva), a kutatások új lendületre 

kaphatnának. De a ’transzcendentális kiindulópont’, véleményünk szerint, megakadályozza a 

fenomenológiai pszichiátriát abban, hogy a dialektikát spekulatív módon fogja fel, és az én-

konstítúcióra is kiterjessze. A pszichoanalízis álláspontja, vagy az érzelmek alakulásának 

dialektikus felfogása, mely nem választja élesen külön az empirikust az a prioritól, nyitva 

hagyja a lehetıséget a gyógyulás számára, lehetıvé teszi, hogy, a pszichoanalitikus módszer 

segítségével, beleszólhassunk e dialektikába és az Én erısebbé és szabadabbá váljék.  

 A három fenti elıfeltevésbıl tehát arra következtethetünk, hogy a pszichologizmus vádja 

mára elévült. Ha a logikai fogalmakat úgy tudjuk pszichológiai tapasztalatokra visszavezetni, 

ahogyan ezt a modern pszichoanalízis teszi, akkor ez a pszichologizmus (ha továbbra is így 

akarjuk nevezni) vállalható és vállalandó, hiszen a modern pszichoanalitikus gondolkodás 

mélyen filozófiai természető. 

 A dolgozat felépítése 

Az elsı fejezetben pontosabban meghatároztuk, hogy a modern pszichoanalitikus elméletek 

közül melyik az az irányzat, melyhez kapcsolódunk. Röviden felvázoltuk ennek az 

irányzatnak, az un. tárgykapcsolat elméletnek a klasszikus freudi elmélethez főzıdı 

viszonyát, és bemutattuk az elméletnek azt a három képviselıjét (Melanie Kleint, Winnicottot 

és W. Biont), akiknek a gondolkodása témánk szempontjából kitüntetett jelentıségőnek 

bizonyult. Ezután megemlítettük azt is, hogy a filozófia felıl milyen reakciók érkeztek a 

pszichoanalízisre általában, valamint a tárgykapcsolat elméletre, majd rátértünk az egyes 

fogalmak valamivel bıvebb kifejtésére és elemzésére. Ennek a résznek a fı motívumát az az 

elgondolás adta, hogy a megismerés folyamata elválaszthatatlan az érzelmi fejlıdéstıl.  

A második fejezetben elıször nagyon röviden megemlítettük a hagyományos Hegel-

interpretációk közül mindazokat, melyek számára legalábbis nem tőnne nagyon idegennek az 
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az értelmezés, melyet a ’Hegel és a pszichoanalízis’ címő dolgozat kívánt nyújtani. Ezek közül 

kiemelkedett Hyppolite értelmezése, amely, véleményünk szerint, több ponton megelılegezi a 

mi értelmezésünket. 

A második fejezet második részében azokat az újabb munkákat mutattuk be, melyek a hegeli 

filozófia pszichoanalitikus értelmezésére, és a közös vonások felmutatására vállalkoztak. 

Ebben a fejezetben is, akárcsak az elızıben, a harmadik rész volt  a legfontosabb, ahol 

megint csak  a fogalmakat elemeztük. A hegeli fogalmak elemzésekor azonban az elızı 

fejezetben kifejtett pszichoanalitikus fogalmakhoz igyekeztünk kapcsolódni, ezek segítségével 

világítottuk meg mostani fogalmainkat. Az értelmezés egyik fı motívumát itt, és a rákövetkezı 

részekben is, ahol a szövegek elemzésére került sor, többek között, a hegeli ’rossz végtelen’ 

fogalmának megértésére tett kísérletek adták.  

 

I. Eredmények 

A hegeli filozófiát végigkíséri a közvetítés problémája. A pszichoanalízis célja is a közvetítés, 

mely két ember közötti, kitüntetett viszonyban valósul meg, és a páciens (valamint a 

terapeuta) tudatos gondolatai és tudattalanja között mozog. Ebben a dolgozatban nekünk is 

az volt a célunk, hogy közvetítsünk,  illetve bemutassuk a közvetítés bizonyos lehetıségeit, a 

metszéspontokat – a hegeli filozófia és a pszichoanalitikus gondolkodás között. Ennek a 

közvetítésnek különbözı nézıpontjai adódtak számunkra; ezek közül a legfontosabbak a 1. 

racionalitás és az érzelmek, 2. a mindennapiság és a kitüntetettség, azaz 3. a hegeli filozófia 

és a pszichoanalitikus gondolkodás közötti közvetítések voltak.  

 

1. Racionalitás és érzelmek 

A racionalitás és érzelmek közötti közvetítés lehetıségét, sıt szükségszerőségét Hegel is 

hangsúlyozza, a pszichoanalizis számára pedig ez az átjárhatóság még inkább tematizálódik. 

Az affekciók vizsgálata a pszichoanalitikus gondolkodás és a hegeli filozófia itt felvázolt 

találkozásában nem elszigetelt kiegészítı eleme valamiféle átfogó ismeretelméletnek vagy 

metafizikának, hanem az affekciók szerves részét képezik a megismerési folyamatnak. A 

megismerési folyamatban a szubjektum belsı világa és a külvilág közötti közvetítés lesz a 

központi probléma. Ennek a közvetítı folyamatnak egyik kulcsfogalma a projektív 

identifikáció, melyet Melanie Klein vezet be a pszichoanalitikus elméletbe, és W. Bion fejleszt 

tovább. A dolgozatban, elsısorban az Enciklopédia szövegébıl kiindulva bemutatjuk , hogy a 

projektív identifikáció a szellem Hegel által feltárt fejlıdésében is fontos szerepet játszik.  

W. Bion a tapasztalat és a gondolkodási folyamatok alapját az érzelmek alakulásához, 

átélhetıségéhez és kezelhetıségéhez köti. Szeretet, győlölet és ismeret csak együtt, 

kölcsönösen egymásba fonódva alkotnak igazi tapasztalatot. Winnicott a ’ belsı’ és a ’ külsı’ 

találkozásának folyamatát írja le az átmeneti jelenségek fogalmának bevezetésével:  a 

megismerés és a kreativitás lehetısége nála is azon múlik, hogy létrejön-e megfelelı átmeneti 
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tér ezek számára. Ehhez pedig elengedhetetlen a megfelelı érzelmi fejlıdés és a realitás-elv 

kialakulása, azaz a mindenhatóság érzésérıl való lemondás.  

2. Mindennapiság és kitüntetettség 

„Magának az egyénnek képesnek kell lennie különbséget tenni önmaga, mint átlagember, és 

önmagának azon szemlélete között, hogy ı mindentudó és mindenható.” – mondja Bion. A 

közvetítésnek ekkor az lesz a szerepe, hogy „tudatosítsa az egyénnel azt a távolságot, mely 

önmaga (saját idealizált, szuper-egová tett szelfje) és önmaga (saját csökönyös, nem-

pszicho-analizált) szelfje között van.” Elemzéseinkben az ırületbıl a szokáson át a normalitás 

felé vezetı utat jártuk be Hegelt követve. Winnicottnál a tárgyhasználat tette lehetıvé a 

valóságelv kialakulását, Bionnál pedig a transzformáció fogalmán keresztül tapasztalhatjuk 

meg a közvetítés folyamatát.  

3. Hegel és a pszichoanalízis 

Míg Hegel azt hangsúlyozza, hogy az érzelmek önmagukban homályos és éretlen módon 

tudják csak megragadni a valóságot, miközben persze nagyon is részt vesznek a 

megismerési folyamatban, tehát, hogy az érzelmek rászorulnak a fogalomra és fogalmi szintre 

kell hozni ıket, addig a pszichoanalízis (mindezt elismerve és megerısítve) azt fedi fel, hogy 

az értelem mögött, elrejtve, érzelmeink határozzák meg gondolkodásunkat. Sıt, az érzelmek 

alakulása, átalakíthatósága konstituálja az értelmet, határozza meg a gondolkodási folyamatot 

általában. 

Mindketten ugyanazt mondják, csak másfelıl közelítenek; mi pedig megpróbáltuk közvetíteni, 

egymáshoz illeszteni e két, hasonló gondolkodásmódot. 

 

II. Problémák 

1. Kauzalitás  

A tudományfilozófia egyes képviselıi a pszichoanalitikus gondolkodás szemére vetették, hogy 

abban nem érvényesül kellıképpen a tudományosság kritériuma, és ezt elsısorban a 

természettudományok kauzalitás fogalmának a pszichoanalitikus gondolkodásban 

elszenvedett kicsorbulásában vélték felfedezni. A dolgozatban bemutattuk a kauzalitás 

problémája körül kialakult filozófiai vitát a pszichoanalízissel szemben, és arra a 

következtetésre jutottunk, hogy a pszichoanalitikus gondolkodásban, Deleuze szavával élve, a 

„majdnem-kauzalitás’ elve érvényesül, melyet a wittgensteini aspektusváltáshoz 

hasonlítottunk. Azt feltételeztük továbbá, hogy a hegeli filozófia ’ átmenetei’ épp ilyen 

természetőek: az Aufhebung struktúráján belül, az újdonság megjelenésének és 

elfogadásának nincs ’oka’, abban az értelemben, ahogyan a természetben általában okról és 

okozatról szokás beszélni.  

Mindazonáltal a kauzalitás egy fajtájának, vagy méginkább a kauzalitás botránykövének 

nevezhetnénk az ’ész cselét’. Amikor akaratunk, elızetes várakozásaink, vagy akár a 

természettörvények addig érvényesnek vélt rendje ellenére, a hátunk mögött, valóban furcsán 
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– jó vagy rossz irányba- torzulnak az események. A fejlıdés, a pszichés érés folyamatában is 

gyakran az ész csele érvényesül: például amikor a hasító folyamatok, miközben persze 

enyhülnek, maguk és maguktól fordulnak át a szintézist elfogadó depresszív pozicióba. Ha a 

bioni transzformációkra, vagy akár a hegeli fenomenológiára gondolunk, azt is mondhatjuk, 

hogy az ’ész csele’ ’azért’ keletkezik ’szükségszerően’ számunkra, mert az annak a 

folyamatnak az átmenetisége maga, mely egyszerre két irányból indul: a szellem felıl 

egyrészt, mely tudattá akar válni, és a tudat felıl másrészt, mely szellem akar lenni (bár néha 

vonakodik ettıl). Amíg a találkozás, azaz az abszolút szellem magára ismerése még várat 

magára, addig is azért, e találkozás lehetıségét mintegy elıre vetítve, mintegy figyelmeztetve, 

beharangozza azt az ’ész csele’. 

2. Paradoxon és filozófia (és rossz végtelen) 

Winnicott és Hegel szerint is a paradoxonok ’ helyes’ megközelítése nem azok firtatása, 

feloldása vagy kiküszöbölése, hanem békén hagyása és elfogadása volna. Mindazonáltal a 

paradoxon paradoxonja az, hogy ez egy olyan szemlélet számára válhat nyilvánvaló 

felismeréssé, mely maga kitüntetett abból a szempontból is, hogy tevékenysége a 

paradoxonok természetének firtatásából áll. A terapeuta helyzete továbbá hasonlít a 

fenomenológuséhoz: kiemeli magát a hétköznapiságból és ezzel egyúttal kísértésbe hozza a 

rossz végtelen ördögét. Kockáztat, mert miközben a tudomány, a paradoxonok 

feszegetésének tudománya, és az iránta való elkötelezettsége nagyon is fontos számára, a 

garancia, hogy visszatalál a hétköznapiságba egyedül  e hétköznapiság értékébe fektetett 

személyes hite lehet. 

III. Feladatok 

1. 

Ennek a dolgozatnak nincs a szó szoros értelmében vehetı konklúzója.  Eredményét 

mindazonáltal abban láthatjuk, hogy kijelöli egy  értelmezési lehetıség kereteit, amelyen belül 

kezdetét veheti a hegeli fogalmak és fejezetek pontosabb, filológiailag is aprólékosabb 

vizsgálata. Ilyen feladatnak tekintjük például a közömbösség hegeli fogalmának olyan 

áttekintı vizsgálatát, mely az egyes szövegek elemzésébıl indul ki. Csak az ilyen aprolékos 

munkán keresztül érhetjük el majd célunkat, tárgyunk igazi megértését.  

2. 

Másfelıl ennek a keretnek a használhatósága arra ösztönözhet minket, hogy a 

pszichoanalitikus gondolkodást termékeny módon próbáljuk beépíteni a fenomenológiába, 

illetve a filozófiába általában. 

 


