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HÁRS GYÖRGY PÉTER

„Idegen idegen”
(Bereményi Géza – Cseh Tamás)

Ha bárhol fölütjük valamelyik etimológiai szótárt, azt 
találjuk, hogy az „idegen” szavunk idegen szavunk – nem 
ismerjük az eredetét. A szónak ebben az önvallomásában, 
önreferenciájában, önreflexiójában és „anyanyelvi” haszná-
latában fraktálszerű struktúraként mutatkozik meg az ide-
genség paradox lényege. Nem véletlenül tettem idézőjelbe 
az anyanyelvet, mert a „nyelvanya” teste egyszerre befoga-
dója és szülője minden szónak. Az „idegen” befogadtatott és 
termékenyített, majd újjászületett a szó: létrehozta önmagát, 
létrehozott egy (szó)családot, és létrehozta jelentései egy-
mástól korántsem idegen dialogikus közösségét: az értelme-
ző szótárak elsődleges definíciója mellett – „nem ismert (sze-
mély, élőlény, dolog, hely), amely eredetileg máshová tarto-
zik” – minimum további tizenegy jelentést nemzett, néző-
pont kérdése, hogy ennyi felé szakadt vagy ennyi irányban 
sarjadt tovább. A „idegen” természetesen viszonyfogalom – 
föltételezi a sajátot is. Meglepő módon a „saját” is idegen, 
mert ismeretlen eredetű szavunk. Noha „fejlődéspszicholó-
giája” levezetésére vannak kísérletek: a szanszkrit „svayam” 
(enyém) szóból kiindulva a dravida „suyattu” (saját) kifeje-
zésen át az ősmagyar „seját”, „siját” képezné a serdülőkorát. 
Jelentése a mai nyelvben „hozzá tartozó, tulajdonát képező, 
őt magát illető”. Nem tudom, bár érdemes volna utánanézni, 
más nyelvekben hogyan is állunk e két szó eredetével. 

Mindenesetre a magyarban használjuk az „idegen” kifeje-
zést az ismeretlen személyekre és csoportokra, a más ország-
ból jött, külföldi személyekre és csoportokra, más országok-
ban lévő, tőlünk távoli helyekre, vidékekre, a nem hazai tár-
gyakra és dolgokra, a máshol használatos nyelvre, kultúrára, 
a megszokottól eltérőre, a máshoz tartozóra, a kívülről beke-
rültre, az eddig nem tapasztaltra, a visszatetszést keltőre és 
a barátságtalanra is. Ezzel szemben a „saját” arra utal, ami 
vagy aki csak valakihez tartozik (és senki máshoz), ami vagy 
aki valakitől magától és nem mástól származott, ami egye-
dül valakinél vagy valamely tárgynál szokásos, ami vagy aki 
valakinek birtoka, tulajdona. Emellett használjuk nyomaté-
kosításra is az „én” vagy „ön” értelmében, néha kizáró fel-
hanggal, de mindenképp az egyedüliség büszke vagy éppen 
együttérzést kiváltani hivatott gesztusával: saját maga/m/
unk/uk stb. csinálta/m/uk/ák stb. meg ezt meg ezt, vagy saját 
magamnak árt ez az írás. 

Az általunk személyesen kimondott, beszélt, leírt nyelv 
velünk való azonossága, egyszersmind tőlünk való ide-
gensége, egyszerre tartozása testi valónkhoz és abból való 
kiváltsága, összekötő és egyben elválasztó jellege Bahtyin 
óta evidencia. Miközben a kommunikáció elvileg megszün-
teti az idegenséget, hiszen kapcsolatot létesít, mégis válhat 
az idegenítés eszközévé. A beszéd – előretolt testhatárunk. 
Képlékeny valami: kiterjeszthető és visszahúzható – vonzó 
és taszító erővel rendelkezik. Simogatni és ütni, odabújni és 
elmenekülni éppúgy lehet hozzá és általa. Kimondott sza-
vunk már önmagában idegen(né válik). Ehhez még számí-
tásba kell vennünk, hogy az adott szó szólhat egy már/még 
idegenhez is, és/vagy szólhat egy már/még idegenről. Nem 
vagyok matematikus, de érzem, hogy több variáció is föl-

állítható: idegen(né vált) szó egy idegenről egy idegennek; 
idegen(né vált) szó egy idegenről egy „ismerősnek” (saját-
nak); idegen(né vált) szó egy „ismerősről” (sajátról) egy 
idegennek; idegen(né vált) szó egy „ismerősről” (sajátról) 
egy „ismerősnek” (sajátnak). Beszédünkkel tehát idegen-
ként bánhatunk másokkal és/vagy idegenként bélyegezhe-
tünk meg másokat. Ami mindezen beszédaktusokban közös, 
az az, hogy maga a szó kimondása pillanatában már mindjárt 
idegen is. De ez a „normális” helyzet a „saját-idegen” hely-
zete – előfordulhat viszont, hogy nincsen ez a fajta „is”, hogy 
saját beszédünk válik saját magunk számára (is) idegenné.

Az idegenség problematikája következésképpen szá-
mos koordinátarendszerben leírható. Én most kettőt javaso-
lok megfontolásra: a már említett Mihail Bahtyin rendsze-
rét és Hermann Imre fölfogását a megkapaszkodásról és az 
elszakadásról.

*

Idegenként jövünk a világra, és ismerősként távozunk. De 
ugyanúgy igaz ennek az ellenkezője is: ismerősként jövünk a 
világra és idegenként távozunk. Ennek az újabb paradoxon-
nak egy lehetséges föloldási kísérlete ez az írás. Mert tekint-
hetjük magunkat idegennek, míg mások ismerősként tekinte-
nek reánk, és érezhetjük magunkat és környezetünket isme-
rősnek, miközben ránk már/még idegenként tekintenek. 

 A megérkeztünk és a távozásunk közötti út időben nem 
mérhető. Idegeken táncolunk, a saját magunkén és másokén, 
amíg csak el nem szakad a húr, az ideg. Idegenek és idege-
sek vagyunk. Hideg van.

Amikor megérkezünk (már ott voltunk) e földre, a pszi-
chológia mai állása szerint egy ismerős világba csöppenünk 
meghitt méhtengerünkből. Kétszeres tévedés.

Az a bizonyos Thalassa nem mindenkinek volt biztonsá-
gos, féltő és óvó – sokunk ott szenvedte el első traumáját. Ez 
azt jelenti, hogy már ott idegen volt – lehet-e ennél nagyobb 
és koraibb trauma? Hajlamosak vagyunk mi, felnőttek egy-
bemosni a külsőt és a bensőt, mintha nem lennének határok, 
áthághatatlanok, amik kijelölik a mi helyünket és a mások, 
a másik, a más helyét. Ez a probléma a magzat és a csecse-
mő számára még nem létezik. Az élet traumatikusan – idege-
sen – kezdődik el. Persze, bizalommal élünk. Bízunk abban 
a másik (másik?) világban is, amibe belemerülünk. Ismerős 
hangok, idegen tárgyak és fények. Lélegezni kell. Ha kiala-
kult bennünk valamiféle képzet az otthonosságról, az ekkor 
végképp összeomlik. Marad a vigasztaló meleg érintés, mell 
és kar, megszokott, így fölismerhető hangok. 

Sohasem láttuk még anyát, apát. Sohasem láttuk, és soká-
ig nem is látjuk még önmagunk. Énünk kialakulása hiányok, 
hiányérzetek és az ezekből adódó traumák sorozata. Lassan 
körvonalazódik a külvilág, a nem-Én. Elsősorban azért, mert 
éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk, melegünk van, vagy 
éppen fázunk, bepisilünk, bekakilunk, és külső segítségre 
szorulunk (noha fogalmunk nincs róla, mi az a külső), ami 
nem mindig érkezik azonnal. De jobb esetben azután megér-
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kezik. A első külvilág az anya (vagy a szerepét betöltő bárki 
más) – a külvilág képzete egyszerre válik pozitívvá és nega-
tívvá; mert mégiscsak megsegít bennünket, de mégiscsak a 
hiány formálta meg. Itt keresendő a Melanie Klein által meg-
fogalmazott jó anya és rossz anya dichotómiája. A rossz anya 
idegenként lép életünkbe, és az is marad. És itt keresendőek 
az idegenségnek a rosszasággal és gonoszsággal, a gonosz 
mostohával (mostoha külvilággal) való összefüggései is.

Természetesen az én/külvilág, a saját/idegen dichotó-
mia korábbi, mint az énkép. Addig még hosszú út vár reánk. 
De már itt kialakult az idegenség megsejtése, s az a gondo-
zón múlik, hogy vajon idegen-sajáttá válik-e számunkra ő 
és a külvilág, vagy örökre idegen marad. Traumatikus ráis-
merések és fölismerések korszaka ez. Ahogy tágul a világ, 
úgy szűkül be eddig nem is létező énünk, úgy faragszik ki 
abból a tömbből, amit a pszichoanalízis oly szívesen nevez 
ősvalaminek vagy ösztönénnek. Fokozatos lehatárolások – a 
szűkülő világ hullámaiból bukkan föl majd az Én, és az egyre 
táguló idegen külvilágból alakul ki a nem-Én képzete.

Akkor még nem értjük, de föltehetőleg érezzük: szük-
ségünk van a Másikra, az idegenre ahhoz, hogy önmagunk 
legyünk. Szükségünk van az idegenre éppen az otthonos-
sághoz, gondolataink és érzelmeink tranzakcióihoz, hogy ne 
legyünk már egyedül a világban. Az idegennek ehhez ide-
gen-sajáttá kell válnia, nekünk pedig számára és magunk 
számára is saját-idegenné.

Ehhez a második lépés, hogy saját magunk ne legyen szá-
munkra idegen. Ez a testkép kialakulásának időszaka, azé a 
testképé, ami minden énkép, éntudat és öntudat alapja, s amit 
Lacan, tükörstádiumként írva le ezt a fejlődési szakaszt, a 
6‒18 hónapos kor közé helyez.

*

Hermann Imre az életet megkapaszkodások és elszakadá-
sok sorozataként írta le. A megkapaszkodás ösztön, az elsza-
kadás kezdetben traumatikus esemény, később törekvéssé, 
vággyá válik. E dinamika szerint az elszakadás aktiválná a 
megkapaszkodást, és fordítva, a megkapaszkodás elvezetne 
az elszakadáshoz. 

Hermann szerint először az anyában kapaszkodunk meg 
– és ezzel megkapaszkodunk a külvilágban is. Ez a kapasz-
kodás viszont még teljesen ösztönszerű, valójában önma-
gunkba kapaszkodnánk, kapaszkodunk. Azt viszont világo-
san megmutatja, hogy szükség van az idegenségre, hogy 
énünk legyen. Hogy miképpen kap jelentést az idegenség, 
az viszont magánügyünk. Az idegenség a sajáton keresz-
tül nyeri el jelentését, ahogy saját énünk is csak az idegen-
ség fölfogása révén, az idegenség elfogadása révén, és saját 
idegenségünk sajátként való fölismerése révén állhat össze 
egy többé-kevésbé zötyögős, de mégiscsak haladó szekérré, 
amin végigutazzuk az életet.

A Lacan szerinti tükörstádium kétszeres tükör. Egyrészt 
ez az az időszak, amikor képesek leszünk fölismerni magun-
kat a tükörben. Legyünk most csecsemők: a hátunkon fek-
szünk, időnként beúszik látóterünkbe egy-két „ismerős”, 
mégis idegen tárgy – kezek, lábak. Minthogy nem látjuk egé-
szében saját testünket, ezek csupán annyiban lehetnek isme-
rősek, hogy néha megfogjuk, vagy a szájunkba vesszük őket. 
Nincs magunkról összképünk. Nem láttuk még az arcunkat, 
a hátunkat, a fenekünket. Nem véletlen, hogy Lacan a „szét-
darabolt test” fantáziájáról is beszél, amikor is a skizofrén 
számára teste vagy annak részei idegennek tűnnek. Látjuk 

viszont a környezetünkben jövő-menő embereket, és meg-
fogamzik valamiképpen bennünk egy kép az emberi testről. 
Idegen testeken át vezet az út a sajátunkig – ahogyan majd 
idegen testeken át fog visszavezetni saját magunkhoz, saját 
magunk átéléséhez, az idegenség megszüntetéséhez és a kül-
világgal való egység újbóli megtapasztalásához. De most 
még nem néztünk tükörbe. Pontosabban: egy másik tükörbe 
néztünk. A tükör, amelyben fölismerjük önmagunkat, amikor 
önmagunkkal ismerkedünk, a Másik, az idegen, aki vissza-
tükröz minket. Akinek látjuk minden oldalát, minden szög-
ből és minden megvilágításból. Csak ezután jön el a fölisme-
rés, most már a „valódi” tükörben, amikor nemcsak megpil-
lantjuk, de azonosítani is tudjuk önmagunk. Általában bol-
dog pillanat, bár többen beszámoltak nekem arról, hogy éle-
tük legnagyobb traumái közé tartozik ez a fölismerés. 

A tükörben idegent látok – és az én vagyok.
Talán a tükörstádiumhoz köthető annak forrása, ha 

magunkra idegenként tekintünk, ha elidegenedünk önma-
gunktól – de az is, hogy megismerkedünk önmagunkkal. Az 
„idegen(ség)” kétszeres reláció-fogalom: saját idegenség-
érzésünk, de a kívülről hozzánk való viszonyulás is lehet, 
ugyanakkor e kettő nem feltétlenül fedi egymást – s ugyan-
így érezhetünk valamit vagy valakit idegennek (még akkor 
is, ha ismerős), s egy ismeretlen is sajátunkká válhat egy 
másodperc törtrésze alatt. Az idegenség nem ismer objekti-
vitást. Dialógusban jön létre és dialógusban van esélye meg-
szűntére is. 

Verbális kommunikációnk során idegen (azaz mások 
által is használt) szavakat kell egyeztetnünk saját szavaink-
kal, s kommunikáció csak úgy jöhet létre, ha szavaink saját-
idegenné, mások szavai idegen-sajáttá válnak – legalább-
is Bahtyin szerint. Ugyanez igaz a nem verbális kommu-
nikációra is, és bármiféle inter- és intraperszonális kapcso-
latainkban is. Az idegen és a saját között nincsenek hatá-
rok. Határok csak akkor alakulhatnak ki, akkor válnak majd 
lebonthatóvá, ha körvonalazódnak, amiket határok választ-
hatnak el: a Másik és az Én. Csak az idegen-saját és a saját-
idegen között húzódhat határ – a még folyékony halmazál-
lapotú „idegen” és „saját” között még idegenség sem lehet. 
Az ismerősség és ismeretlenség kérdése is ez: bár használ-
juk úgy a kifejezést, de az ismeretlen soha nem lehet idegen. 
Idegenné válni csak az tud, de a sajátunkká válni is, amit már 
ismerünk. A fajgyűlölet csapdája is éppen ez – identitásunk 
a másoktól való különbözőség függvénye, de az ismeretlen-
től nem különbözhetünk. 

Identitásunk tudata tehát a másoktól való különbözőség 
és a másokkal, továbbá önmagunkkal való azonosság föl-
ismerésén alapul. Az ember akkor ébred önmagára, amikor 
fölismeri Énjének határait. E határok megtapasztalása, lát-
hattuk, mindig fájdalmas élmény, hiszen az Énen kívüli ide-
gen világ folytonos tágulását jelenti; ugyanakkor örömteljes 
ráébredés lehet önmagunk valóságának bővülésére is. Ennek 
az ellenkezője is megtörténhet persze: az idegen világ bővül, 
mi meg egyre kisebbek vagyunk. Minél kisebbek leszünk, a 
nagyobb, a világ, annál inkább idegen.

*

Összébb foglalva és továbbgondolva az előzményeket 
ekként vélekedem.

Világrajöttünk ambivalens folyamat. Születésünkkel vég-
leg elszakadunk egy benső világtól, kívülkerülünk az anyai 
testen; ugyanakkor bekerülünk a külső világba, saját létezés-
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re kapunk lehetőséget. A születést valószínűleg hiányérzet-
ként éljük meg, hiszen önálló létezésünk ténye számunkra a 
szimbiotikus kapcsolattal szemben kezdetben semmi több-
letet nem jelent. Önkéntelenül hangot adunk hiányérzetünk-
nek, jelzéseket küldünk az „idegen” világba, s visszajelzés 
esetén, azaz ha létrejön a Másikban, az idegenné vált saját-
ban való megkapaszkodás, a jelzések jelekké szilárdulnak, 
differenciálódnak, az idegenné lett Másik saját-idegenné és 
egyben idegen-sajáttá válhat. Ennek az a föltétele, hogy föl-
vegyük a kapcsolatot a külvilággal, hogy megteremtődjön 
az első kommunikáció. Ez minden későbbi megkapaszko-
dásunk alapja. Az Én és később az identitás kialakulása és 
alakulása nem elszigetelten megy végbe az egyénben, nem 
passzív folyamat, hanem kommunikáció eredménye. E kom-
munikációt – amely kezdetben non-verbális – elsősorban az 
Én testi határainak fölismerése eredményezi. Az anyától való 
elszakadás teremti meg az első (nem intrauterin módon szim-
biotikus) külső kommunikációs helyzetet, hiszen az elveszett 
egység visszaállítása biológiai kényszerünk. Az elszakadás 
következménye a megkapaszkodni vágyás, s e vágy tudato-
sítása a Másikban – akiben persze szintén működik ugyanez 
a vágy – csak kommunikáció által lehetséges. Ha az elsza-
kadást követően a megkapaszkodni vágyások mindig kielé-
gülnének, nem alakulna ki sem Én, sem identitás, de még az 
idegenség érzete sem – ugyanígy lenne, ha megkapaszko-
dásaink mindig meghiúsulnának, kivéve persze, hogy ha a 
káoszból sziklaként kristályosodna ki és törne az ég felé egy 
Ént és identitást is nélkülöző idegenség-érzet. Egy barátság-
talan és körvonaltalan külvilág érzete egy barátságtalan és 
körvonaltalan pszeudo-Én körül. Az első esetben nem volna 
mitől különböznie az Énnek, a második esetben nem volna 
mivel azonosulnia. Persze a megkapaszkodási kényszer sok-
szor azonosuláshoz vezet. Ilyenkor következik be a barátság-
talan és körvonaltalan idegennel való azonosulás – a barát-
ságtalanná, körvonaltalanná és idegenné válás, egy héj vagy 
burok rákos kinövesztése anélkül, hogy megvolna a mag, 
az Én, az identitás. Identitásról attól kezdve beszélhetünk, 
hogy tudásunk van önmagunkról. A gyermek identitása azért 
egy pszeudo-Énre rakódott pszeudo-identitás, mert végtele-
nül tág: az egész világra kiterjedhet a születés előtti állapot 
„emlékeként”. Növekedésünkkel jobb esetben ez a pszeudo-
identitás egyre szűkül, s valóságos identitássá akkor válik, 
amikor határai már nem terjednek túl a potenciális Énen; 
azaz amikor különválik, és egyben kialakul a világ és az Én. 
Ez azt is jelenti, hogy megjelenik világunkban az idegenség 
– mindaz, ami nem mi vagyunk. Ekkor kaphat új tárgyat a 
megkapaszkodni vágyás is; az identitás létrejöttével az Én 
megkapaszkodhat önmagában.

Ezzel párhuzamosan lezajlik beszédfejlődésünk is – sza-
vaink lesznek, a mi szavaink, amik ugyanakkor mások szavai 
is. A kimondás pillanatáig azonban minden szó a sajátunk, 
csak a miénk. De ki kell mondanunk, majd le kell írnunk 
őket, hogy megteremtsék a hidat, amelyen egymással szembe 
jöhet, találkozhat és köszönhet egymásnak a Másik és az Én. 
A saját szó saját-idegenné válásakor elszakad az Éntől, s egy-
részt elveszíti maradéktalanul identikus jellegét (mert idegen-
né válik), másrészt magával szakíthat egy identitásdarabot 
(mert mégiscsak a saját szó válik idegenné). Ugyanakkor az 
elszakadt szó a kommunikáció eszközeként a Másikban való 
megkapaszkodást szolgálja, s ha teljesíteni tudja küldetését, 
cserében az Én a Másiktól ugyancsak annak saját, ám az Én 
számára már mégsem idegen, mert idegen-sajáttá vált szavát 
nyeri. S az idegen szó, azzal, hogy idegen-sajáttá válik, újból 

megerősíti az Ént és az identitást, mert megerősíti a Másik 
által énként, identitásként és ismerősként tételezettségem 
tudatát. Bahtyin finom elemzései a saját-idegenről és az ide-
gen-sajátról igazolják, hogy a dialogicitásnak ez a mechaniz-
musa nem csak a nyelvre/beszédre érvényes, hanem minden 
emberi kapcsolatra is. A kimondott nyelv (beszéd) már saját-
idegen, a meghallott/befogadott már idegen-saját.

Az Éntől elszakadt szó – múltbéli szó. Múlttá, a múltunk-
ká válik akkor is, ha csak egy pillanattal azelőtt szökkent, 
tántorgott vagy sántított ki belőlünk. Összeforrott saját-ide-
genként és idegen-sajátként egy kapcsolattal, egy szituáció-
val, egy kontextussal, egy tapasztalattal, egy megismételhe-
tetlen időpillanattal. Ha megértem, hogy a múltbéli élmény 
szerves része a jelenhez elvezető folyamatnak, akkor nem-
csak az adott múlt, hanem a pillanatnyi jelen sem áll majd 
velem idegenként szemben. 

Az idegenség megszüntetésére tett kísérletek közül tehát 
kiemelt jelentőségű a beszéd. Mind a Másik idegensége, 
mind pedig saját önidegenségünk szempontjából.

*

Az idegenségnek, illetve az idegenség megszüntetésére 
tett kísérleteknek létezik több ősi magyarázata is, ezek közül 
az egyik, amit én Zeusz-paradigmának neveznék. Platón a 
Lakomában írja le azt a sokak által emlegetett és fölhasz-
nált mítoszt, ami emberi lényünk testi és lelki természetéről 
szól. A következőket mondja: „Egykori természetünk ugyan-
is egész más volt, mint ez a mostani. Először is az ember 
akkor háromnemű volt, nem mint most, kettő: hím és nő, 
hanem harmadikul még e kettő elegye is […].” (Érdekes, 
de nem találkoztam még olyan kommentárral vagy elem-
zéssel, amely ezt a hármasságot feszegette volna, a filozó-
fusok mind csupán arra koncentrálnak, amit a továbbiakban 
majd idézek. Mintha csupán az „elegy” létezett volna, holott 
Platón világosan leírja, hogy ezek az „emberfajták”, köztük 
a megduplázott férfi és a megduplázott nő, a mítosz szerint 
egyaránt természetesek és egyenértékűek. Ha már az idegen-
ségről írok, érzek a platóni mítosz efféle kezelésében némi 
idegenellenességet, pontosabban homofóbiát.) Platón így 
folytatja: „Mindhárom fajta ember gömb alakú volt, háta és 
oldala körkörös. Négy keze volt, combja ugyanannyi, mint 
keze; gömbölyű nyakán két arca, egymáshoz teljesen hason-
lóak, és a két szemközt néző orcának egyetlen kobakja. 
Négy fülük volt, szeméremtestük kettő, és így tovább min-
den más micsodájuk – ahogy mindebből ki-ki elképzelhe-
ti.” Ezekkel a gömbszerű, tehát mértanilag is tökéletesnek és 
teljesnek tekinthető lényekkel az volt a baj, hogy „[e]rejük, 
hatalmuk iszonyatos volt, ádáz felfuvalkodásban feszengtek, 
az istenekre is kezet emeltek […].” Az Istenek, akik számá-
ra amúgy is idegenek voltak ezek az ő világukon kívül élő 
lények, drasztikus megoldáshoz folyamodtak: kettévágták 
őket. „Miután az emberi természet így kettéhasíttatott, ki-ki 
sóvárgott a másik fele után: egymást átkarolták, és úgy tartot-
ták átölelve, mert csak egyesülni áhítoztak, és inkább meg-
haltak az éhségtől és tétlenségtől, mert egymás nélkül sem-
mit sem akartak csinálni. […] Végre Zeusz megkönyörült 
rajtuk, és újabb fortélyt eszelt ki: áttette előre a nemi szervü-
ket, […] s így lehetővé tette, hogy egymásban termékenyül-
jenek, a férfi a nőben avégből, hogy ha férfi nőre lel, ölelésé-
vel anyává tegye, és így szaporodjanak; ha viszont férfi fér-
fival kel egybe, legalább gyönyörüket leljék benne, és kielé-
gülten lássanak a dolgukhoz, és teremtsék elő, ami még az 
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élethez kell. Azóta gerjed az emberekben egymás iránt sze-
relem – ez varázsolja vissza őket hajdani állapotukba, s meg-
kísérli a kettőből eggyéforrasztásukat és az emberi természet 
megorvoslását. Tehát mindegyikünk egy egész ember fele, 
egyből vagyunk kettőbe vágva […]. Mind csak keressük 
hiányzó másik felünket.” Amit keresünk, tehát a sajátunk. S 
noha ezt a keresést, az idegenné lett újbóli sajáttá tételének 
kísérletét a pszichoanalitikusok (még Freud és Ferenczi is) 
kötelességszerűen összekötik a szexualitással, Platón világos 

válasszal szolgál: „Mert senki se higgye, hogy csak a pusz-
ta szeretkezésért kívánja ily végtelen sóvárgással egyik a 
másikát. Világos, hogy lelkük valami más után sóvárog, amit 
képtelen szavakba foglalni, csak sejteti vágyát, és célozgat 
rá.” Ferenczi ugyan megpróbálja árnyalni ezt a problémát, 
amikor szexuális késztetéseinket kapcsolatba hozza az anya 
és a nyugalom utáni vágyódással, a teljesség és a meghittség, 
illetve az azokra irányuló regresszív vágy összeolvadás-ten-
denciájával, szerintem Platón mégis egyértelműbben fogal-
maz: „amire már régóta sóvárog, hogy kedvesére találva és 
eggyé olvadva vele, a kettőből eggyé legyenek. Oka ennek 
az, hogy eredetileg ugyanez volt a természetünk, és egyet-
len egész voltunk; és épp ez egész voltunk áhítása és hajszo-
lása a szeretet.” Azonban Ferenczi mégis hozzáad egy moz-
zanatot ennek a tendenciának a működésmechanizmusához: 
azt a fölismerést, hogy amivel eggyé kívánunk válni, az már 
nem mi vagyunk, már nem az, ami voltunk – ami részünk 
volt vagy aminek részei voltunk – ebben platóni a kontextus-
ban ez nem csupán lényegtelen, de értelmetlen különbségté-

tel is –, hanem amivel eggyéválni sóvárgunk, valami tőlünk 
és számunkra már idegen. Ennek a sajáttól az idegen felé 
tartó és az idegentől a saját felé tartó erőnek, a saját saját-
idegenné és az idegen idegen-sajáttá történő metamorfózi-
sának varázslatához a pszichoanalitikus gondolkodás a mi 
Ferenczink révén azt teszi hozzá, hogy elsősorban is hivat-
kozik Freudra a „kölcsönös vonzás” kapcsán, aki viszont ter-
mészetszerűleg Platónra hivatkozik. Freud így ír A halálösz-
tön és az életösztönök című művében: „Természetesen arra a 

teóriára gondolok, melyet Platon Symposionjában fejtett ki 
Aristophanesszel, amely nemcsak a nemi ösztönnek, hanem 
az objektumra vonatkozó egyik legfontosabb variációjának 
is az eredetét tárgyalja.”1 Fontos megjegyzés: „nemcsak a 
nemi ösztönnek”. Ezt a kortárs és későbbi kollégái elfelejtet-
ték, s az idegenség megszüntetésére vonatkozó elemi törek-
vés pszicho-biológiai gyökereit csupán Ferenczi próbálta 
kiásni és újra elültetni. Bár már maga Freud is úgy gondol-
ja, hogy Platón példázatából kitűnik az a lehetőség, hogy „az 
újraegyesülésre hajtó ösztönt a legkoncentráltabb formájá-
ban a csírasejtekre ruházzák rá”.2 

Ferenczi ezzel is igazolva látja a maga katasztrófaelméle-
tét, kissé átértelmezve a Mester szavait. „Ugyanaz a hipoté-
zis ez, amelyet Freud a Túl az örömelven című munkájában 
Platón Lakomájának költői fantáziájára támaszkodva állí-
tott fel. Freud szerint egy nagy katasztrófa két részre tépte 

1 Freud, 1991, 101. (kiemelések az eredetiben).
2 Freud, 1991, 103. 
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az anyagot, és így felkeltette a részekben az újból egyesü-
lés vágyát, ami a szerves élet kezdetét jelentené.”3 Azonban 
Ferenczi továbblép, és fölismeri a történetileg is determinált, 
múltbéli, de jelenünkben is fönnálló határokat, és az azok 
megszüntetésére tett kétségbeesetten gyönyörű kísérletet. „A 
csók, ölelés, simogatás, harapás arra is szolgál, hogy eltö-
rölje a közösülők énjei között a határt, úgy hogy például a 
férfi a közösülés alatt, miután lelkileg valósággal introjiciálta 
a nő szerveit, nem kénytelen úgy érezni, hogy legértéke-
sebbnek tartott szervét, öröm-énjének képviselőjét, idegen, 
ezért veszélyes környezetre bízta; tehát bátran megenged-
heti magának a merevedést, mivel a jól megóvott szerv biz-
tosan nem vész el, hiszen olyan lénynél marad, akivel énje 
azonosította magát.”4 Ezen a ponton visszafordulunk mag-
zatkorunkba és filogenetikus régmúltunkba is: „a közösü-
lési aktusnak is, nem lehet egyéb célja, mint az énnek ele-
inte tapogatódzó, később mind céltudatosabb, végül rész-
ben sikeres kísérlete arra, hogy visszakerüljön az anyatestbe, 
ahol az élőlény számára oly kínos szakadás az én és a külvi-
lág között még nem volt meg.”5 

Átkerülünk a szimbólumok világába, mintegy olyan térbe 
vagy dimenzióba, ahol összeér múlt és jelen, saját és idegen. 
A szimbólumok – s bármely szavunk vagy cselekedetünk 
fölveheti a szimbólum helyi értékét ebben a pszicho-bioló-
giai és antropológiai matematikában – még szexualitásun-
kat is megfosztják primer, nyers teleológiai szerepétől, s föl-
ruházzák azzal a kegyelemmel, hogy megszüntethetjük saját 
idegenségünket is. „Ha feltevésünk valamikor bebizonyoso-
dik, úgy ez megvilágítaná a szimbólumok keletkezését is. Az 
igazi szimbólum történeti emlék értékével bírna, történelmi 
rudimentuma egykor aktuális cselekvési módoknak, emlék-
maradványok tehát, melyekre lelkileg és testileg hajlamosak 
vagyunk visszatérni.”6

Ferenczi elgondolásának alapja végső soron az, hogy az 
azonosulás hátterében egy hajdani azonosság áll – amely ma 
már csak szimbolikusan érzékelhető, s ennek a hajdani azo-
nosságnak köszönhető az a jelenbéli vonzódás, ami a mára 
fönnálló idegenség megszüntetésére hivatott; onto- és filoge-
netikus szempontból egyaránt.7

*

Kérdés persze, hogy vajon az idegenség csak az ember-
re jellemző jelenség és csak az emberre alkalmazható foga-
lom-e? Mit jelent az idegenség, ha van, az állatvilágban? 
Tanulhatunk-e az állatok „idegenségéből”, idegenségérze-
tükből vagy – megkockáztatom – idegenségtudatukból, s 
abból, ahogyan ezt kezelik? Ki is az állatoknál az idegen? 
És itt vissza kell utalnom ismerősség és ismeretlenség prob-
lémájára. Lehet idegen a más fajbéli, a betolakodó, az, aki 
nem ismerős. Ugyanakkor a más fajbéli és/vagy a betolako-
dó lehet ismerős is, és egy ismerős is lehet idegen. Fölmerül 
a kérdés: kell-e személyes ismerősség ahhoz, hogy ne tekint-
sünk valakit vagy valamit idegennek, illetve hogy annak 

3 Ferenczi, 1997, 84. (kiemelések az eredetiben).
4 Ferenczi, 1997, 31. Ferenczi, 1997, 33. (kiemelések az eredetiben).
5 Ferenczi, 1997, 62. (kiemelések az eredetiben). 
6 Ferenczi, 1997, 84. (kiemelések az eredetiben).
7 Vö.: „minden szimbolikus kapcsolatot megelőz az azonosítás olyan stádiuma, 

amelyben a két dolog egymást helyettesítheti.” (Ferenczi, 1997, 38.)

tekintsük? Kétféle idegenség van: akit vagy amit nem isme-
rünk és akit vagy amit ismerünk. Az egyik idegenség előz-
mény, lehet belőle idegen-saját. A második következmény: 
egy elidegenedés következménye. S persze így vagyunk 
önmagunkkal is: összebarátkozhatunk és összeveszhetünk 
önmagunkkal – megszerezhetjük és elveszíthetjük magunk.

Utaltam Lacanra és a „szétdarabolt test” fantáziájára. 
A szétdarabolt – idegenné vált – test párhuzama és egy-
ben megnyilvánulása a szétdarabolt, skizofrén beszéd. Nem 
csupán a test és annak részei válnak idegenné, de a szavak 
is, amelyek megnevezni hivatottak azokat. Ekkor már egy 
önmagába és önmaga előtt is bezárult Én, egy önmaga szá-
mára is idegen áll szemben egy idegen világgal. Az idegen-
ség ebből a látószögből dialogikus viszonyban született/szü-
lető és elhaló légszomj – vegetáló dialógushiány.

Nem kerülhető meg, hogy föltegyük magunknak a kérdést: 
állapot-e az idegenség vagy valami más? Létforma vagy lét-
mód netán? S egyáltalán ontológiai vagy episztemológiai jel-
legű? Korántsem kielégítő, átmeneti válaszom (önmagam-
nak): episztemológiai, amennyiben idegenként tekintenek ránk 
mások vagy tekintünk mi önmagunkra és másokra, és onto-
lógiai, amennyiben idegennek érezzük magunk és idegennek 
érzünk másokat, mert ebben az érzésben egy filo- és ontogene-
tikai tudás artikulálódik. Létezésünknek az a paradoxonja, amit 
már leírtam: idegenként jövünk a világra, és ismerősként távo-
zunk; ismerősként jövünk a világra és idegenként távozunk.

Platón mítosza számomra arról szól, hogy a keresett 
másik fél mi magunk vagyunk a „külvilágban”. Amikor a 
külvilágban keresünk, amikor a Másikat keressük, amikor 
beilleszkedünk a külvilágba és beilleszkedünk a Másikba – 
önmagunkat keressük és találjuk meg, a külvilág, a Másik 
mint másik felünk önmagunk vagyunk/leszünk. A test, a 
beszéd és a fölöttük őrködni hivatott Én azonossága az, amit 
saját(mag)unknak tekinthetünk. Ha bármelyik eleme e tri-
ásznak meglazul vagy le/kiválik, megtörténik az önelidege-
nedés. Egy önmaga számára idegennek viszont minden és 
mindenki más is idegen. De legyünk pozitívak: annak, aki 
sajátjának tudja önmagát, az egész világ is a sajátja – mégha 
„csak” idegen-sajátja – lehet. Beszélni kell.
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