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PFITZNER RUDOLF

Gondolatok az „idegen” élményéhez
Az idegen – legyen az ország, ember, nép, nyelv, gondolat, étel, szokás, megjelenés, kifejezési 

forma – nyugtalanít, mert más, ismeretlen, szokatlan, nem illeszthető bele könnyen ismert, megszo-
kott, kiszámítható észlelésünkbe, gondolatvilágunkba. Kiváltja bennünk az idegenkedés archaikus 
reakcióját, jobbik esetben a kíváncsiságot, a megismerés szándékát, a kutatás igyekezetét. 

A kíváncsiság, az ismerkedés

Az ismeretlen természeti erőkkel szembeni kiszolgáltatottság érzését az ember a vallások segít-
ségével próbálta redukálni, az istenekben vagy egy istenben való hit és bizalom segítségével. Aztán 
a kíváncsiság tovább hajtotta az embert: Kolumbusz felfedezte Amerikát, majd más utazók más 
földrészeket. A kíváncsiság mellett a kételkedés ösztönözte a filozófusokat: mindent jobban meg-
érteni, és a megismeréssel az ismeretlen birodalmába behatolni. A feltalálók, a természettudósok 
igyekeztek megfejteni a természet titkait és eszközöket kerestek felfedezéseik hasznosítására, tulaj-
donképpen a természet ismeretlen erőivel szembeni kiszolgáltatottság csökkentésére. A pszicholó-
gia és a szociológia megkísérli megvizsgálni az egyének és csoportok reakcióit az idegenre, azokat 
megérteni és ezzel konfliktusokat megelőzni vagy megoldani, az ismeretlen szorongást keltő hatá-
sát csökkenteni. A globalizáció, az elektronikus média, az internet, a google, a facebook stb. hasz-
nálata a virtuális kommunikáció révén segít lerombolni az idegenség falait. Nem feledhető a turiz-
mus kommunikatív, egymás megismerését elősegítő szerepe sem. 

Persze ezeknek az alapjában pozitív törekvéseknek van egy negatív oldala is. Ha a megismerés 
hatalomra való törekvéssel párosul, abból sok rossz származhat. Amerika és Dél-Amerika felfede-
zése brutális kolonializmushoz vezetett, amit további hódítások, népek és országok kizsákmányolása 
követett és követ mind a mai napig. A filozófiát hatalmi ideológiák gyártására pervertálták a különbö-
ző „izmusok”. A természettudományok eredményeit egyre hatékonyabb és brutálisabb fegyverek gyár-
tására fordították, fordítjuk ma is. Csak az atombombát, a kémiai és bakteriológiai háborút említem. 
Környezetünket a természet tartalékainak maradéktalan kizsákmányolásával nagy léptekben rombol-
juk, életlehetőségeinkkel együtt. De a hatalom és a pénz nem ismer mértéket. A pszichológiát és szo-
ciológiát emberek, csoportok manipulálására használjuk, ugyancsak a hatalom érdekében. És feltalál-
tuk a „pszichológiai háborút” is, az emberi lélek elbizonytalanítására, megfélemlítésére, az ellenállás 
megtörésére. Az elektronikus médián keresztül szinte új világháború folyik: a hackerek, betolakodók 
tevékenysége, az egyént, valamint az állami és gazdasági életet megbénító és romboló kémkedés, adat-
lopás, életfontosságú hálózatok szétzilálása, mindez megint a pénz és a hatalom érdekében. A turiz-
musnak is vannak árnyoldalai, sokszor a kolonizáció kifinomultabb formájára emlékeztet. 

Félelem az idegentől 

Az idegenkedés archaikus reakciójának másik, gyakoribb, negatív formája a xenofóbia, az idegen-
től való félelem. Ez elsősorban a közösségek dimenziójában nyilvánul meg. Más származású, más bőr-
színű, más kinézetű emberek, akik másként viselkednek, nyugtalanítanak bennünket és félelmet, szo-
rongást keltenek. A nyugtalanság elleni védekezésül igyekszünk saját erényeinket túlhangsúlyozni, az 
idegenben viszont hibákat és bűnöket keresni. Minél inkább elhatárolja magát egy közösség (családi, 
vallási, etnikai, népi, nyelvi stb.) a másikaktól, minél zártabb, annál inkább ragaszkodik a saját hagyo-
mányaihoz és annál jobban fél a másikaktól. Példa rá a zárt család típusa: a család mint erőd bizton-
ságot ad, a külvilág és a többi ember fenyegető, ezért el kell zárkózni előlük. Az ember a saját cso-
portban érzi magát biztonságban, a többi csoportot ellenségesként éli meg. Ez az in-group – out-group 
dinamika: a sajáttal szembeállított idegen csoportot bűnbaknak kiáltjuk ki, tagjait negatív tulajdonsá-
gokkal látjuk el és diszkrimináljuk azzal, hogy saját csoportunk belső feszültségeit kivetítjük a másik 
csoportra és tagjaira. Ezzel sikerül saját csoportunkat felértékelni és kohézióját erősíteni. Az odatarto-
zás érzése csökkenti a félelmet, a nyugtalanságot és erősíti csoportidentitásunkat.

A társadalomtudományokban sztereotípiákról beszélünk: ezek leegyszerűsített, általánosított, 
sematikus elképzelések, vélemények és előítéletek önmagunkról (autosztereotípia) vagy másokról 
(heterosztereotípia). Mivel általában megalapozatlanok, emocionálisan telítettek és irracionálisak, 
aligha korrigálhatók racionális érvekkel vagy tapasztalatokkal. Einstein mondja egy helyen: „Mily 
szomorú kor, amelyikben könnyebb egy atomot szétzúzni, mint egy előítéletet.”1 Az önkép általában 
pozitív, amíg a másikról alkotott kép sok esetben mint ellenségkép jelenik meg. 

1 Google: Zitate.download.de (a szerző fordítása).
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Egy társadalomban mindez kisebbségi csoportok kizárásához, ellenük irányuló agresszióhoz, 
gyűlölethez, intoleranciához vezet, tehát társadalomromboló szerepe van. Ez többek közt a a 
rasszizmus, az antiszemitizmus, az anticiganizmus és a homofóbia alapja, de tulajdonképpen ide 
tartozik a nacionalizmus is: attól vagyok magyar, hogy különbözöm a többi néptől. A saját csoport 
különbözőségét a nacionalizmus különbnek értékeli: nemcsak mások, de különbek is vagyunk, 
mint a környező népek, mivel, úgymond, kultúrfölényben vagyunk velük szemben –  a saját nem-
zet tulajdona eleve értékes és különleges. Kézenfekvő, hogy ez nem vezet egymás jobb megér-
téséhez, hanem más népekből out-group reakciót, agresszív elhatárolódást vált ki. Önmagunk 
és nemzetünk nárcisztikus túlértékelése kontraproduktív mind a kisebbségekkel való együttélés, 
mind az európai egyesülés szempontjából.

A xenofóbia eredete 

A magatartástudósok (etológusok) szerint az ember idegentől való félelme biológiai adottság. 
Az állatvilágban is megfigyelhetjük az idegentől való elhatárolódás, az ellene való védekezés reak-
cióit. Az ősember igyekezett magát és családját biztonságba helyezni és megvédeni a fenyegető 
környezet ellen. De a csecsemő-megfigyelés is leírja a kb. nyolc hónapos korban fellépő idegen-
kedést, félelmet mindenkitől, kivéve az anyától és közeli ismerősöktől (R. Spitz: nyolcadik hónapi 
félelem). Ennek intenzitása persze nagymértékben függ a korai anya–gyermek kapcsolattól, amely-
ben jó esetben „ősbizalom” (Ericson) fejlődik ki.2 Ha ez a kapcsolat valamilyen oknál fogva ter-
helt, bizonytalan vagy ambivalens, akkor felnőttkorban az ősbizalom hiánya fokozottabb mérték-
ben predesztinál bizalmatlanságra és xenofóbiára. Itt a korai gyermekkor tapasztalatainak és a kötő-
dési típusoknak (Bowbly és mások) jut nagy szerep.

A „biztonságos” kötődés jobban segíti az idegentől való félelem csökkenését és az ősbizalom  
növelését, mint a kötődés „aggodalmaskodó”, „tagadó-elkerülő” vagy „félelemteli-elkerülő” for-
mája.

Természetesen a csecsemő genetikai adottságairól sem szabad megfeledkeznünk. Az anya átla-
gosan empatikus kötődés-ajánlatára nem minden kisgyermek válaszol megfelelő empátiával, ami 
negatívan befolyásolhatja az optimális korai anya–gyermek kapcsolatot.

A későbbi fejlődésben és az életciklusokban az identifikáció (a szülőkkel, a fiatalok csoportjával 
és más csoportokkal, eszmékkel, ideológiákkal), valamint a tőlük való elhatárolódás játszik nagy 
szerepet. Ez az idegentől való félelem mindenkori intenzitását is befolyásolja.

Az idegen önmagunkban

Pszichoanalitikus szerzők szerint az idegentől való félelem eredete tulajdonképpen önmagunkban 
keresendő. Amit rossznak találunk – gondolatainkat, fantázáinkat, tetteinket, mulasztásainkat, amit 
felettes énünk elutasít –, azon igyekszünk túltenni magunkat, valamilyen módon elhárítani. Az elfoj-
tott rosszat, amelyik már idegenné vált, projiciáljuk a másik emberre, csoportra vagy dologra, önma-
gunkon kívül vesszük észre. Már Jézus mondja, amikor a farizeusok ta isztátalan ételekről kérdezik: 

„Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyil-
kosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, írigység, káromlás, kevénység, 
léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert” (Márk 7, 21–23). 

Igen: más szemében észrevesszük a szálkát, míg a magunkéban a gerendát sem. Mindez ide-
gennek tűnik számunkra.

Az alábbiakban néhány pszichoanalitikus szerző idevágó gondolatait szeretném röviden ismer-
tetni. (Egy korábbi tanulmányomban erről részletesebben írtam.3) 

Az elfojtás (Freud)

Hogyan keletkeznek a tudatunk számára ismeretlen, idegennek megélt lelki tartalmak? A gyer-
mek, de a felnőtt életében is felmerülnek kellemetlen élmények, vágyak, indulatok, ösztönös 
kívánságok, amelyek szembekerülnek a felnőttek, a társadalom normáival, elvárásaival, de az 
önmagunkról alkotott ideális képpel is. Ezek félelmet, szégyenérzetet indukálnak és mobilizálják 
hárító mechanizmusainkat. A leggyakoribb az elfojtás (Verdrängung), amelyet vulgárisan az aláb-
bi német mondás fejez ki: „Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss” – magyarul mintegy: 
„Amit nem tudok, az nem fűt be nekem”. Ahogy Nietzschénél olvassuk: „Ezt tettem” – mondja 
az emlékezetem, „Ezt nem tehettem” – mondja a büszkeségem, és kérlelhetetlen marad. Végül – 
az emlékezetem enged.”4

Az elfojtás nem egyszeri történés, hanem aktív folyamat. Az elfojtott, idegenné vált a tudatta-

2 Ericson, Erik H.: Identität und Lebenszyklus. Frankfurt/M, Suhrkamp, 1966.
3 Pfitzner Rudolf: Az idegen önmagunkban – pszichoanalitikus gondolatok. In: Pannonhalmi Szemle 2008/1. 
4 Friedrich Nietzsche: Túl jón és rosszon. IV. Mondások és közjátékok 68. (ford. Tatár György).
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lanban tovább létezik és megpróbál újra behatolni a tudatba. Ha ez a veszély fenyeget, szorongá-
sok lépnek fel, amelyeknek elhárítása sokszor csak neurotikus tünetek árán sikerül (pl. kézmosási 
kényszer a „piszkos” gondolatok, fantáziák, impulzusok elleni védekezésre). 

Az elfojtás általában olyan lelki folyamatokra vonatkozik, amelyek egyszer már felmerül-
tek a tudatban vagy a tudatelőttiben. Lelki életünk elfojtott, tudattalanná vált részei idegen test-
ként  léteznek bennünk. A tudat felé törekvő dinamikájuk fenyegetést jelent tudatosan csak jónak 
vélt önmagunk számára. Ezért igyekszünk – a már említett neurotikus tünetek mellett – a projek-
ció segítségével megfékezni az elfojtott, idegenné vált negatív tartalmakat: nem hozzánk tartoznak, 
hanem a másik emberben vagy csoportban találhatók meg. A rosszindulatú, a szennyes, a gonosz: 
a másik, akitől félnünk kell, aki veszélyeztet engem vagy minket, a jókat és tisztákat. Ennek a 
bűnbakpszichológiának nemcsak az egyén életében, hanem csoportokban és a társadalomban is 
lényeges szerepe van: a kollektív elfojtás fenntartására szolgál. Minél inkább meg van győződve 
egy csoport vagy társadalom a maga igazáról, annál nagyobb szüksége van a bűnbak-mechanizmus-
ra. (Pl. Bush elnök és a „gonosz tengelye”).

Az „árnyék” és az új etika (C. G. Jung – Erich Neumann)

C. G. Jung szerint személyiségünk tudattalanja az „árnyék”, amelyben az elfojtott tartalmak 
mellett a közösség számára nem elfogadható, eleve tudattalan lelki tényezők, valamint a kollektív 
tudattalan tartalmai léteznek. Az árnyék a tudattalanból a tudat felé törekszik. Mint a freudi elfojtott 
tudattalannál, itt is érvényes Horatius mondása: „Naturam expelles furca, tamen usque recurret” 
(űzd ki bár a természetet vasvillával, mégis visszatér). A harc a „rossz” ellen örökké zajlik. 

Jung kiváló tanítványa, Erich Neumann 1948-ban, a második világháború és a holokauszt bor-
zalmai, valamint az atomháború fenyegető veszélye hatására írta meg máig érvényes, újszerű gon-
dolatokat tartalmazó könyvét „Mélypszichológia és új etika” címmel.5 Szerinte a zsidó‒keresztény 
etika nem ad megfelelő választ a gonosz problémájára, s ez a 20. században az értékek szétesésé-
hez, a gonosz kollektív kitöréséhez vezetett. A régi etika ideálja a szent, a nemes és a jó. Ha ezeket 
meg akarjuk valósítani, akkor személyiségünknek azokat a részeit, amelyek ellentmondanak ezek-
nek az értékeknek, ki kell űznünk tudatunkból, el kell fojtanunk őket, el kell tüntetnünk az árnyék-
ban. Személyiségünk kettészakad: a régi etika normáihoz való alkalmazkodás, amely jó lelkiisme-
rettel jár, hozza létre a perszónát – vagyis egy álarcot (a persona az ókori színészek álarca volt). 
Két pszichikai szisztéma, az árnyék és a perszóna  kerül így szembe egymással. Ez a kettéosztott-
ság dualizmushoz vezet: a külső valóság is megoszlik a fény és sötétség, a tiszta és a szennyes, a 
jó és a rossz, végső soron Isten és a sátán között. Hogy perszónánkat megőrizzük, kivetítjük ide-
gennek megélt árnyékunkat, belső ellenségünket másokra, akik ellen védekezünk vagy akár harco-
lunk is. A régi etikának szüksége van ellenségképre, bűnbakra, s ezt az idegenben, a kisebbségek-
ben vagy más csoportokban, azok tagjaiban találjuk meg.

Neumann szerint ezek az egyénben és a kollektívumban egyaránt lejátszódó folyamatok a végső 
okai a háborúknak, a pogromoknak, visszatekintve pedig az inkviziciónak, a boszorkányüldözés-
nek, az antiszemitizmusnak és minden más szörnyűségnek. Az új etika abban állna, hogy elfogad-
juk elhárított árnyékunkat, a rosszat, az idegent önmagunkban, amelyet ugyanakkor nem igenlünk, 

5 Erich Neumann: Tiefenpsychologie und neue Ethik. Frankfurt/M, Fischer TB Geist und Psyche, 1993.
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hanem integrálni igyekszünk – alárendelni énünk uralmának, ami által ellenőrizhetővé válik. Így 
áthidalnánk személyiségünk megosztottságát, korrigálnánk egyoldalú, csak jó önképünket. Ezáltal 
toleránsabbak lehetnénk önmagunkkal, de másokkal szemben is, akikre mint bűnbakokra ekkor 
már nem lenne szükségünk. 

Más szerzők

Ezekkel a kérdésekkel a Frankfurti Iskola képviselői – elsősorban Adorno és Horkheimer –, 
valamint tanítványaik is foglalkoztak. Olyan pszichoanalitikusok, mint A. és M. Mitscherlich, 
Horst Eberhard Richter a holokauszt áldozatait, tetteseit és ezek leszármazottait analizálták, hoz-
zájárulva ezzel a pszichoanalitikus szociálpszichológia fejlődéséhez. Itt csak egyetlen szerzőt idéz-
nék az idegentől való félelemmel kapcsolatban: Mario Erdheim pszichoanalitikust és etnológust. 
Egyik tanulmányában írja: 

„Az idegen képe a szubjektumban már nagyon korán kialakul, majdnem egyidőben a számunk-
ra legotthonosabb képpel, az anyáéval. Legprimitívebb formájában az idegen: a nem-anya, és az 
anya fenyegető távolléte félelmet kelt. […] Az idegen képében gyűlik össze lassanként mindaz, ami 
a szülők [...] és önmagunk részéről fenyegető volt. Az anya képe újra makulátlan lesz, a folt most 
az idegen képében jelenik meg. Nem az anya a gonosz, nem az ő szemében látjuk a dühöt és a gyű-
löletet, hanem az idegenében: a gyűlöletet benne ismerjük fel. Ugyanez történik saját kárhozatos 
kívánságainkkal: nem hozzánk tartoznak, hanem többiekhez, az idegenekhez, ők azok, akik csalnak, 
lopnak és fenyegetnek. Így az idegen megjelenítője kárhoztatott saját magunk egyfajta szörnygyűj-
teményévé fejlődik. A nyereség tekintélyes: sajátunk lesz a jó és az idegené a rossz. […] Minden 
kellemetlenség okai az idegenek.”6

Arno Gruen és „Az idegen bennünk”
 
Arno Gruen pszichoanalitikus fenti című könyve céljául tűzi ki, „...hogy a romboló részeket, 

amelyek a sajátot idegenné teszik, valójában mint betegséget ismerjük fel önmagunkban. Ha nem 
veszünk tudomást róla, történelemtudatunk szükségképpen hiányos marad, és az emberi történel-
met továbbra is a pogromok, a holokauszt, az etnikai tisztogatások és kendőzött vagy nyílt idegen-
gyűlölet fogja meghatározni”.7

A szerző szerint kultúránkban a gyermeki lét mélyreható elnyomása és elutasítása uralkodik. A 
gyermek elutasítva érzi magát, ha nem felel meg a felnőttek elvárásainak. Gyermeknek lenni azt 
jelenti, hogy konfliktusban vagyunk a felnőttekkel. A gyermek azonban nem érezheti magát áldo-
zatnak, mivel az uralkodó mítosz szerint a felnőtt mindent szeretetből, a gyermek javára tesz. Így 
a gyermek kénytelen saját észleléseit, érzéseit, impulzusait, saját áldozat-élményét elnyomni, mint 
idegent megtagadni, elutasítani és elfojtani, a tudattalanba űzni. A tudatba való visszatérésük a 
legnagyobb veszély, amely ellen küzdeni kell. Ezért kivetítjük  saját fájdalmainkat, áldozat-élmé-
nyünket: saját magunkon kívül keresünk és találunk áldozatokat, akik ellen harcolunk (idegenek, 
kisebbségek, más vallásúak, másként gondolkodók, vélt ellenségek stb.). Ha harcunk nem egyén, 
hanem egy gyűlölt csoport tagja ellen irányul, akkor szélsőséges esetekben a névtelen csoporttag 
dehumanizálódik, megszűnik embernek lenni. Így könnyebb gyilkolni, legyen szó a terrorizmus-
ról és a holokausztról vagy arról, ami az egyre kegyetlenebb háborúkban történt és történik ma is.

Gruen szerint nehéz felismerni, hogy gyermekként szeretetnek álcázott terrort és elnyomást 
szenvedtünk el, nehéz beismerni magunk előtt szüleink szeretetének hiányosságait és újra átélni 
saját fájdalmainkat, sérüléseinket. De ez az egyetlen út, amelyik igazi szabaduláshoz, személyisé-
günk kibontakoztatásához vezet. 

Zárszó

Az említett pszchoanalitikus szerzők, ha eltérő megfogalmazásban is, tulajdonképpen valameny-
nyien azt ajánlják, hogy reflektáljuk az elfojtott, tudattalanná, önmagunk számára idegenné vált, 
tudatunk számára negatív, kellemetlen tartalmakat, érzelmeket, fantáziákat, gondolatokat és emlé-
keket, nézzünk szembe velük és ezáltal integráljuk személyiségünk lehasított, elnyomott részeit. 
Tulajdonképpen az apollói bölcsesség – Gnóthi szeauton: ismerd meg önmagadat! – vezethet el az 
érettebb, toleránsabb gondolkodáshoz és magatartáshoz önmagunkkal és másokkal, de saját kör-
nyezetünkkel szemben is. 

6 Mario Erdheim: Das Eigene und das Fremde. In: Psyche 46. (1992) 730–744, itt: 733., 742.
7 Arno Gruen: Der Fremde in uns. Stuttgart, Klett-Cotta, 2002. Idézet a borítólapról.


