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A VALLÁSOSSÁG ÉS BŰNTUDAT KÉRDÉSKÖRE 
SIGMUND FREUD MŰVEIBEN

tut
Kiss Georgina Orsolya

I. Bevezetés

„A keresztyénség olyan vallásnak mutatkozik, amely megváltást ígér. Már a szó 
eredete (salvus) jelzi, hogy a megváltás nem pusztán a végső boldogság ígére-
te, hanem a lét eredeti teljességének visszaállítása. A megváltás tehát magában 
foglalja, hogy az ember és a társadalom olyan sérülést szenvedett, amely mind-
kettőt lefokozta és lealacsonyította. A biblikus vallás értelmében ezt a sebet  
bűnnek nevezik.”1 Antoine Vergote a fenti gondolattal vezeti be a bűn problema-
tikáját a bűntudatról és vágyról írott könyvében. A bűn és a megváltás a keresz-
tyén terminológia alapvető kifejezései. De nem csak a terminológiához tartoznak  
hozzá, hanem a személyes hívő élet és Isten-kapcsolat legmélyebb valóságához is. 

A bűn megvallásához és a megváltás személyes elfogadásához elengedhetet-
len, hogy felismerjük a bűn valóságát, és hogy azt megvallva a szabadulás útját 
keressük. A bűntudat fogalma tehát összekötő kapocs lehet a bűn és a megvál-
tás között, s mint ilyen, a keresztyén életnek szintén alapvető velejárója. Ugyan-
akkor a bűntudat jelenléte, hangsúlyossága illetve a bűntudatból való tovább-
lépés, a bocsánat elfogadásának képessége sokszor nem működik egészséges  
módon keresztyén közösségekben, keresztyén emberek személyes életében. Sok-
szor lehetünk tanúi keresztyén emberek között a bűntudattól való felszabadulás-
ra való képesség hiányának, az önkárhoztatásnak, holott nyilvánvaló a kijelentés: 
„Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus 
Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisz-
tus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.”2 

Vergote így fogalmaz: „A szertelenül aggodalmas ember egy olyan isten állan-
dó figyelmétől kísérve él, aki kifürkészi bűnös hajlamait, különösen a nemi ter-
mészetűeket, utánajár a legkisebb csínytevéseinek, és górcső alá veszi természe-

1 Vergote, A.: Bűntudat és vágy. A vallásos szemlélet torzulásai, Semmelweis Egyetem – Párbeszéd 
(Dialógus) Alapítvány, Budapest, 2008, 63.

2 Róma 8,1-2.
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tes vágyait.”3 Akár saját múltunkat, akár a körülöttünk élők életét nézve be kell 
vallanunk, hogy nem ismeretlen számunkra sem ez az Istenről alkotott hamis 
képzet, amely a soha igazán véget nem érő bűntudat forrásává válik. A bűntu-
datnak pedig ez az eltorzult formája számos lelki megbetegedést eredményezhet.

A bűntudat témájáról tehát fontos beszélni az egészséges vallásosság megőr-
zésének érdekében. Ehhez pedig segítségül hívhatjuk a pszichológia számunk-
ra is tanulságos eredményeit, különösen is a bűntudat esetében, hiszen ez a fo-
galom a keresztyén közösségeken túl is használatos, világi értelemben véve is  
jelentőséggel bír. Sigmund Freud neve keresztyén körökben még ma is bizalmat-
lanságot ébreszthet, holott az általa alapított pszichoanalitikus irányzat képvi-
selői között számos keresztyén embert, teológust is találhatunk. A bűntudat té-
makörének tárgyalásánál elengedhetetlen Freud nézeteinek az alaposabb meg-
ismerése, a személyiségnek az a szerkezeti leírása, melyet az ő nevéhez kötünk, 
illetve ezzel kapcsolatosan a bűntudat kialakulásának gyökerei. Noha tény, hogy 
Freud céljai között az is szerepelt, hogy az emberiséget a „vallásosság általános 
emberi kényszerneurózisából”4 felszabadítsa, mégis ma is használhatjuk arra né-
zeteit és eredményeit, hogy segítsen a hamis, megbetegítő vallásosság tünetei-
nek felismerésében és a vallásosság ezektől való megtisztításában.

Dolgozatomban Freud legfontosabb írásainak, előadásainak áttekintésével 
igyekszem a bűntudat kérdéskörét körüljárni, ahogyan az a freudi életműben 
megjelenik. Ehhez szükséges előbb ismertetnem a Freud nevéhez kötődő sze-
mélyiségszerkezeti modellt, illetve az ehhez kapcsolódó néhány alapfogalmat. 
Ezek után a bűntudat kialakulásának két gyökeréről írok, az egyik az úgyne-
vezett Ödipális-komplexusban található Freud szerint, amely minden kisgyer-
mek életében megismétlődik; a másik pedig a bűntudat kollektív, filogenetikus 
gyökere, amelyről Freud legrészletesebben a Totem és tabu című könyvében ír.  
A felvázolt két téma bemutatása után röviden összefoglalom, hogy mindezek  
fényében Freud mit ért a bűntudat fogalma alatt, és hogy milyen szerepét látja 
az egyének és a társadalom életében. Ebből következően, a dolgozat végén még 
röviden írok Freud kultúraelméletéről, illetve az ebből kibontakozó valláskriti-
kájáról. A dolgozat lezárásaként Isidor Baumgartner illetve Nyíri Tamás gon-
dolatainak segítségül hívásával értékelem Freud vallással kapcsolatos gondola-
tait keresztyén szemszögből.

3 Vergote 2008, 78. 
4 Freud, S.: Egy illúzió jövője, Budapest, Bibliotheca, 1945, 58.
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II. A személyiség szerkezete

Freud Az ősvalami és az én (Das Ich und das Es)5 című, 1923-ban elhangzott elő-
adássorozatában vázolta fel először a személyiség szerkezetéről alkotott néze-
tét. Később A lelki személyiség felbontása6 című előadásában, illetve az 1940-ben 
készült, A pszichoanalízis foglalata7 című összefoglaló írásában foglalkozik még 
ezzel a témával. 

A személyiség szerkezetének ma ismert és népszerűvé vált felvázolása előtt 
Freud a személyiséget a tudatosság szempontjából bontotta részekre. Ez alap-
ján megkülönböztetett tudatos és tudattalan gondolati tartalmakat. A tudatta-
lan tartalmak közé az elfojtás útján kerülnek le gondolatok, s jellemzője, hogy 
pusztán akarattal és gondolkodással nem is hozhatók tudatos szintre. Freud a  
pszichoanalízis módszerét épp abból a célból dolgozta ki, hogy a tudattalan gon-
dolati tartalmak tudatossá válásában segítsen. Ezek mellett elkülönített még egy 
olyan területet, melyet ő tudatelőttesnek nevezett el, ezek az éppen aktuálisan 
nem tudatos, de könnyen tudatossá váló gondolatok. A külvilággal a gondolko-
dásunk tudatos részén keresztül érintkezünk, „a tudat a lelki szerkezet felszíne, 
azaz a tudatot oly rendszer működésének tekintettem, amely rendszer a külvi-
lág felé egészen elől áll.”8 Felmerül azonban a kérdés, hogy a megismerés, a dol-
gok tudatossá tétele, befogadása hogyan, milyen módon, milyen úton történik? 

Freud elmélete szerint az emberi létezést az a törekvés vezérli, hogy az egyént 
érő feszültségek csökkentésével a lehető leginkább harmonikus és feszültség-
mentes állapot jöjjön létre. A személyiség működését alapvető ösztönök irányít-
ják, „az ösztönök képviselik a test követelményeit a lelki élettel szemben. Igaz, 
hogy legvégső okai minden tevékenységnek, mégis konzervatív természetűek: 
minden olyan állapot, amelyet egy élőlény elért, magában hordja azt a törek-
vést, hogy mihelyt elhagyja, nyomban visszaállítsa azt.”9 Az embert működtető 
sokféle ösztön végül két alapvető ösztön köré rendezhető, az Erósz és a destruk-
ciós ösztön, vagy halálösztön köré. A két alapösztön törekvése ellentétes, álta-
lában mégis együtt fejtik ki hatásukat. Az Erósz törekvése, hogy minél nagyobb 
egységet hozzon létre és őrizzen meg, kötéseket, kapcsolatokat hozzon létre.  
A halálösztön célja a kapcsolatok felbontása, a rombolás, pusztítás. Az Erósz 
rendelkezésére álló belső energiát Freud libidónak nevezi, s a libidónak két faj-
táját különíti el annak irányultsága szerint. Kezdetben minden energia befelé, az 

5 Freud, S.: Az ősvalami és az én, Budapest, Pantheon, 1937.
6 Freud, S.: A lelki személyiség felbontása. In: Újabb előadások a lélekelemzésről, Budapest, Filum 

Kiadó, 1999, 66- 91.
7 Freud, S.: Rossz közérzet a kultúrában. In: Esszék, Bp., 1982, 409-474.
8 Freud 1937, 21.
9 Freud 1982, 414.
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önszeretetre használódik, ezt primér nárcizmusnak, nárcisztikus libidónak neve-
zi Freud. Később, amint a csecsemő egyre jobban megismerkedik a külvilággal, a 
szeretetének tárgyait önmagán kívül találja meg, a nárcisztikus libidó egy része 
tehát tárgylibidóvá, egy külső tárgyra irányuló energiává alakul. Freud a libidó, 
a belső, egyensúlyra törekvő energia alapvető forrását a szexuális kielégülésre 
való törekvésben látja, s a libidónak minden más típusú felhasználását az erede-
tileg szexuális indíttatású vágyak átszellemítésének szublimálásának tekinti.10

Hogyan épül fel mindezekről az ösztönökből az emberi személyiség? Freud 
a személyiséget három területre osztja annak működése szerint. A személyiség 
alapvető, és az egyedfejlődésben a kezdettől fogva meglévő része az úgyneve-
zett „Es”, melyet ösztönénnek vagy ősvalaminek szoktak fordítani. Az ösztönén 
a személyiség tudattalan része, tartalmazza mindazt, amivel már születésünk 
pillanatában rendelkezünk, az alkatilag meghatározott, vagy öröklött vonásain-
kat. Az ösztönént az örömelv irányítja, tehát az a törekvés, amely a feszültség-
nek a lehető legkisebbre való csökkentésére irányul. Azonban ha minden vágyát 
azonnal kielégíthetné, akkor ez önmaga pusztulásához vezetne rövid úton. Ezen  
kívül az ösztönén tudattalan gondolati tartalmakat hordoz, így a külvilággal nem 
is áll közvetlen kapcsolatban. „Az ősvalami semmiféle külső sorsot átélni vagy 
tapasztalni nem tud, erre csakis az én-en keresztül képes, mely az ősvalami szá-
mára a külvilágot képviseli.”11

Az én tehát „az ősvalaminek a külvilág befolyására az érzékelő-tudatrendszer 
közvetítésével megváltoztatott része, az ősvalami felületi tagoltságának mintegy 
folytatása.”12 Az én tehát az ösztönénből alakul át, alkalmassá válva arra, hogy 
a külvilággal kapcsolatot tartson fenn. Az én legfontosabb feladata, az önfenn-
tartás az úgynevezett valóságelv alapján működik. A környezetet megismerve 
válogat a különféle ingerek között, a túl erőseket elkerüli, a mérsékelteket befo-
gadja. Az ösztönénnel állandó harcban áll, annak ösztönkívánságait felülbírál-
ja, eldönti, hogy kielégülésük engedélyezhető-e az adott pillanatban.13 Freud az-
zal a hasonlattal él, hogy az ösztönén és az én úgy viszonyul egymáshoz, mint 
a ló és a lovasa. Az erő a lóé, de a lovas dönti el normális esetben, hogy a ló mi-
lyen irányba menjen. Ugyanígy, az én önmagában nem rendelkezik energiával, 
hanem az ösztönén energiáját, a libidót használja fel működéséhez. Jó esetben 
az én képes uralni és helyes irányba terelni az ösztönén törekvéseit, ugyanak-

10 Freud 1982, 415-416. 
11 Freud 1937, 47.
12 Freud 1937, 28.
13 Freud 1982, 411.
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kor előfordulhat az is, hogy az ösztönén akarata kerekedik felül, mint ahogyan 
a lovas is időnként kénytelen hagyni a lovat, hogy arra menjen, amerre akar.14

Az ösztönén és az én mellett a személyiség harmadik felépítő eleme a felet-
tes én, amely jelenlegi témánk szempontjából igazán érdekes számunkra. A fe-
lettes én kialakulását Freud az ösztönén és az én kapcsolatából vezeti le. „Míg 
az én lényegileg a külvilágot, a valóságot képviseli, a felettes-én a belső világ, az 
ősvalami szószólójaként lép szembe az énnel. Az én és a felettes én közötti konf-
liktus – amint ezt most már elképzelhetjük, - végső eredményben a valóságnak 
és a lelkinek, a külvilágnak és a belvilágnak ellentétét tükrözi.”15

A felettes én tehát az énnek egy elkülönült, megváltozott része, amely adott 
esetben szembefordulhat az én törekvéseivel. Létrejöttének hátterében az énnek 
az ösztönén vágyait elcsitítani igyekvő munkája áll. Az ösztönén vágyai elfogad-
hatatlanok vagy elérhetetlenek az ént vezérlő valóságelv alapján, hogy azonban 
mégis kielégüljön az ösztönén vágya, ezért az én a vágyott tárgyhoz hasonlóvá 
alakul, úgy, hogy közben szellemiesíti (de-szexualizálja, szublimálja) annak sze-
xuális tartalmát. Ezekből a tárgyazonosításból alakul ki a felettes én. A tárgy-
azonosítások közül a legtartósabbak azok, amelyek az élet legelső időszakában, 
a csecsemő - és a kisgyermekkorban alakulnak ki, ahol ez a „vágyott tárgy” a  
szülő, így a felettes én a szülő képére azonosul, alakul ki. A gyermek felveszi a 
szülő tulajdonságait, abból a célból, hogy annak távollétében is ki tudja elégíte-
ni az iránta való vágyakozását. „A felettes én azonban nem egyszerűen marad-
ványa az ősvalami első tárgyválasztásainak, hanem egyúttal erélyes reakciókép-
ződmény is azokkal szemben. Az énhez való viszonya nem merül ki abban az 
intésben, hogy légy olyan (mint az apád), hanem magában foglalja a tilalmat is, 
hogy olyannak nem szabad lenned (mint az apád), vagy nem szabad mindazt ten-
ned, amit ő tesz; vannak dolgok, amelyek csak az apát illetik.”16

Az én tehát, mint személyiségünknek a külvilággal érintkező része, hármas 
elvárás szorításával küzd. Egyrészt, féken kell tartania az ösztönén vágyait, 
másrészt, ki kell elégítenie a felettes én igényeit, harmadrészt, meg kell találnia  
helyét a külvilág eseményeivel szemben is. Ez a megfelelési igény feszültséggel 
jár, s a feszültség fokozódása az ösztönénben működő destrukciós ösztön előre-
törését segíti, amely agresszióban nyilvánul meg, és „a saját én ellen fordul. Ott 
az én egyik része veszi át, amely mint felettes én áll szemben a többivel és most 
mint ’lelkiismeret’ az énnel szemben ugyanazt a szigorú agressziós készséget fej-
ti ki, melyet az én szívesen más idegen individuumokon elégített volna ki. A szi-

14 Freud 1937, 29.
15 Freud 1937, 45.
16 Freud 1937, 43.
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gorú felettes én és az általa leigázott én közötti feszültséget bűntudatnak nevez-
zük; ez mint bűnhődési vágy nyilvánul meg.”17 

Így tehát megtaláltuk a bűntudat kialakulásának helyét a személyiségünk bel-
ső szerkezetében. „A felettes én a legszigorúbb erkölcsi követelményt támaszt-
ja a neki kiszolgáltatott énnel szemben, mintegy a megtestesült erkölcsöt kép-
viseli. Csakhamar rájövünk arra, hogy erkölcsi bűntudatunk nem más, mint az 
én és a felettes-én között támadt feszültség.”18 A felettes én léte tehát magával 
hozza a bűntudat megjelenését, a megfelelés vágyát és az elégtelenség érzését. 
Az én további élete során állandó küzdelmet folytat fennmaradásáért és belső  
integritásáért a felettes én követelő hangjával szemben.

III. A bűntudat kialakulásának gyökerei

A bűntudatnak, és ezzel együtt a felettes én kialakulásának kettős gyökere van 
Freud elmélete alapján, és a kettő egymással szoros összefüggésben áll, egymás-
ból következik. Egyik egy ősi, történelem előtti szörnyű eseményre utal vissza, 
amely az emberiség közös tudatalattijában öröklődik tovább, és hat a gondol-
kodásra. A másik esemény minden ember életében megismétlődik a lelki fejlő-
dés folyamatában, ezt Freud Ödipusz-konfliktusnak nevezi el. Ebből a két ere-
detből tudjuk levezetni a felettes én létét és a bűntudatot, melyet a felettes én  
énnel való összeütközése okoz.

A) A bűntudat kollektív gyökere

Freud gondolkodására nagy hatással voltak Darwinnak a fajok eredetéről és 
fejlődéséről vallott gondolatai. A darwini fejlődéselmélet talaján állva kezdett  
Freud érdeklődni a primitív törzsi kultúrák iránt, hogy ezeknek a civilizálatlan 
népeknek a viselkedéséből következtessen az emberiség közös gyökereire. A tör-
zsi szokások vizsgálata során lett figyelmes arra a tényre, hogy egy bizonyos to-
temállatot tisztelő törzsek férfitagjai számára tilos az azonos totemállatot tisz-
telő nőkkel bármiféle szexuális kapcsolatot létesíteni. Egy másik megfigyelése  
magával a totemizmussal foglalkozik. A totemista törzsek egy bizonyos totem-
állatot félelemmel vegyes tisztelettel vesznek körül, az állat elpusztítása halálos 
vétek, azonban évente egyszer, a totemállat ünnepén a törzs valamennyi tagja 

17 Freud 1982, 384.
18 Freud 1999, 70.
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összegyűlik, közösen megölik a totemállat egy példányát, majd miután elsirat-
ták, hatalmas örömünnep keretében a húsát elfogyasztják.19 

Freud a fent leírt megfigyelésekből vonta le következtetéseit, mely szerint az 
emberiség történetének kezdetén egy ősi apagyilkosság áll, s ennek nemzedék-
ről nemzedékre öröklődő hatásait a mai ember is magán hordozza. Ez az ősi apa 
korlátlan uralom alatt tartotta az egész közösséget, birtokolta a közösség összes 
nőtagját, ugyanakkor erejével és hatalmával a közösség életét és biztonságát is 
megteremtette. Freud az emberiség közös, első nagy lázadás-eseményének te-
kinti az eseményt, melyet ő a következőképp ír le: „Egy napon összeverődtek az 
előzött testvérek, megölték és megették az apát és így az apai hordának véget ve-
tettek. Egyesülten merészelték és véghez is vitték azt, ami az egyeseknek lehe-
tetlen lett volna. Talán a kultúra valamely haladása, egy új fegyver alkalmazása 
adta meg nekik a fölény érzetét. Hogy a megölt apát meg is ették, az a kannibál 
vadaknál magától értetődő. Az erőszakos apaős a testvérek csapata minden tag-
jának bizonyára irigyelt és rettegett példányképe volt. Az elfogyasztás tényében 
most megvalósították vele való azonosításukat, erejéből mindegyikük elsajátí-
tott egy darabot. A totemlakoma, talán az emberiség első ünnepe, megismét-
lése és emlékünnepe ez emlékezetes bűncselekedetnek, amellyel oly sok min-
den vette kezdetét, a szociális szervezetek, az erkölcsi korlátozások és a vallás.”20

A bűntudat gyökereit Freud szerint ennek az ősi történetnek az ambivalen-
ciájában kell keresnünk. A testvérek csapata gyűlölte az apát, aki akadálya volt 
annak, hogy ők hatalomra jussanak, és igényeiket beteljesítsék. Ugyanakkor fél-
tek is az apától, és tisztelték, csodálták is. Együttesen olyan dolgot voltak ké-
pesek végrehajtani, amely mindannyiuk közös gyűlöletét és szabadulásvágyát  
kifejezte, de amelynek végrehajtására egyen-egyenként soha nem lettek volna 
képesek. Azonban, amikor megtörtént a véres tett, mégsem érezték azt a kielé-
gülést, amire vágytak. Egyrészt azért nem, mert az apa vágyott korlátlan ural-
mát egyikük se vehette át, hisz közösen sikerült őt legyőzniük. Másrészt pedig 
az apa elvesztésével hirtelen érezni kezdték az általa nyújtott biztonság hiányát, 
és azt, hogy elvesztésével a csodálatuk tárgya szűnt meg létezni. Ebben a magá-
rahagyottságban született meg a bűnbánat érzése, mellyel megbánták cseleke-
detüket, azonban annak reális visszavonására már nem volt lehetőség. Épp ezért 
a megölt apa helyett egy állatot, totemet kezdtek tisztelni, imádni, s ezzel mint-
egy az apát igyekeztek kiengesztelni tettükért. Freud szerint: „Szoros kapcsola-
tai vannak a totemizmusnak a későbbi istenvallásokkal, a totemállatból lesznek 

19 Freud, S.: Totem és tabu, Budapest, Göncöl Kiadó, 1990, 9-23. 
20 Freud 1990, 131.
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később az istenek szent állatai. És a legelső, de legmélyebbre ható erkölcsi tilal-
mak – a gyilkosság és a vérfertőzés tilalma – a totemizmus talajából nőttek ki.”21 

Ezen túl Freud azt vallja, hogy az egyistenhit is ebből az ősi tettből nőtt ki, és 
a Biblia által leírt bűneset, illetve az eredendő bűn kérdése is erre az esemény-
re vonatkozik, tehát a zsidó vallás gyökerénél is az ősi apa-gyilkosság áll. A ke-
resztyénségben Krisztus áldozata pedig valójában a Fiú önként vállalt vezeklé-
se az apagyilkosságért, amely által azonban a Fiú mégis átveszi fontosságban az 
Apa helyét, így válik a keresztyénségben a zsidóság Apa-vallása Fiú-vallássá.22

Freud az ősi apagyilkosság gondolatából vezeti tehát le az egész emberiség 
történelmét. Olyan esemény ez, amely mélyen beivódott az ember tudattalanjá-
ba, és hatását tér-és időkereteken átívelve fejti ki az emberi gondolkodás és tár-
sadalmi együttélés formáinak alakulása folyamán. Ebben a cselekedetben talál-
hatjuk meg a bűntudatnak a legősibb gyökerét, illetve a vezeklésnek a szerepét, 
amelyet minden vallásban, hitformában felfedezhetünk. „A társadalom a közö-
sen elkövetett gonosztettben való bűnrészességen alapul, a vallás az efölött való 
bűntudaton és megbánáson, az erkölcsiség részben a társadalom szükséglete-
in, részben a bűntudattól megkövetelt vezeklésen.”23 Az ősi történetben a test-
vérek szabadulni akarván a bűntudattól vezeklésképp az apa tiszteletét a totem-
állatra vitték át, és megtagadták maguktól a hatalmat és törzsi nőtársaikat, akik 
megszerzéséért a gyilkosság valójában történt. Később a vezeklés módja újabb 
és újabb formát vett fel, de az emberiség történelmébe kitörölhetetlenül belevé-
sődött a bűnösség érzése és a vezeklés utáni vágy. Ezen túl, az ember folyama-
tosan hordozza bűnének büntetését is, a magárahagyottságot és a vágyakozást 
az apával együtt elvesztett biztonság után.

B) A bűntudat individuális gyökere

Freud elmélete szerint a közös ősi történet minden egyes ember élettörténet-
ében megismétlődik körülbelül 3 és 5 éves kor között. A bűntudat érzésének  
illetve a felettes én kialakulásának gyökere ebben az életkorban keresendő, a  
Freud által Ödipusz-komplexusnak elnevezett jelenségben, melynek átélését 
egyetlen gyermek sem kerülheti el. Ezt az elnevezést Freud Szophoklész drámá-
jából veszi, melyben Ödipusz király a róla szóló jóslatot tudtán s akaratán kívül 
beteljesítve megöli apját, majd pedig feleségül veszi saját anyját. Amikor a tet-
tére ráébred, szörnyű bűntudat gyötri, s önként vállalt vaksággal bünteti magát. 

21 Freud 1945, 35. 
22 Freud, S.: Moses and monotheism, New York, Vintage Books, 1957, 109-111.
23 Freud 1990, 134. 
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Freud pszichoanalitikus praxisa során jutott el arra a következtetésre, hogy 
mindenféle felnőttkori neurózis gyökere az első hat életévben bekövetkezett  
valamilyen lelki, személyiségbeli fejlődési rendellenességben keresendő. Erről 
az életszakaszról beszélve azzal a kor embere számára igencsak megbotránkoz-
tató elmélettel állt elő, hogy a nemi élet nem serdülőkorban kezdődik, hanem 
már születés után nem sokkal fel lehet fedezni bizonyos, határozott megnyilvá-
nulásait. Fogalmai szerint a szexualitás körébe a test különböző zónáiból faka-
dó örömszerzés funkciói is beletartoznak, még akkor is, ha ezek nem feltétlenül 
állnak a fajfenntartás szolgálatában. Az élet első hat évét Freud az alapján rende-
zi fokozatokba, hogy a kielégülés forrása melyik testrészhez kötődik alapvetően.  
Ennek alapján az első életszakaszt orális szakasznak nevezi, amikor az örömszer-
zés legfontosabb forrása a száj. Bár a száj használata az önfenntartást is szolgál-
ja, azonban nem csak erre irányulhat, gondolhatunk például a cumizásra vagy az 
ujjszopásra csecsemőknél, mely a biztonságot és a megelégedettség keresését je-
lenti. A szobatisztaság kialakulásának időszakára a gyermek fejlődése egy követ-
kező szakaszba lép, melyet Freud anális-szadisztikusnak nevez. Ez a szakasz az 
agresszióval és a kiválasztási funkciókkal áll összefüggésben. Ezt követi az úgy-
nevezett fallikus szakasz, ahol a gyermekek nemre jellemző szexualitása kiala-
kul. Az Ödipusz-komplexum gyökerét ebben az életszakaszban kell keresnünk.24 

A fallikus szakasz leírását Freud a fiúk szemszögéből végzi el, de állítja, hogy 
annak belső konfliktusát a lányok szintén átélik, csak épp ellenkező előjellel. 
Ebben az életszakaszban a kisfiúk erős szexuális vonzalmat éreznek édesany-
juk iránt, mintegy birtokolni akarják őt. Ugyanakkor féltékenység alakul ki ben-
nük édesapjukkal szemben, aki szemükben az anyával való egyesülés akadálya, 
az a valaki, aki az anyával való kapcsolatot az általuk vágyott mélységben meg-
élheti. A gyermek eddigi életében az apa a csodált és irigyelt példakép volt, az 
Ödipusz-konfliktusban azonban egyszersmind vetélytársként lép elő. Ebben a 
helyzetben azt kívánja, apja bárcsak ne létezne, s így helyét ő vehetné át az anyá-
val való kapcsolatban. A vágyott szabadság és a vágyak fölött érzett bűntudat 
érzése fájdalmas ambivalenciát okoz. A gyermek, hogy feloldja ambivalenciáját, 
az apa személyét beépíti saját személyiségébe, így mintegy apjává válik önmaga 
számára. Ez a felettes én és a bűntudat születésének minden gyermek életében 
megismétlődő folyamata.25

Freud így fogalmazza meg a fent leírt folyamatot: „A felettes-énnek kettős 
arca abból magyarázható, hogy feladata az Ödipusz-komplexum elfojtása volt, 
sőt létrejöttét is e fordulatnak köszönheti. Az Ödipusz-komplexum elfojtása nyil-
ván nem volt könnyű feladat. Miután a gyermek rájött, hogy a szülő, különösen 

24 Freud 1982, 420. 
25 Freud 1982, 455-456.
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az apa, az Ödipusz-vágyak megvalósításának akadálya, a gyermeki én az elfoj-
tás munkájához azzal erősítette magát, hogy ugyanazt az akadályt önmagában 
támasztotta fel. Ehhez mintegy kikölcsönözte az apa erejét: rendkívül súlyos  
következményű kölcsön ez. A felettes-én ugyanis az apa jellemét megőrzi és men-
nél erősebb volt az Ödipusz-komplexum, mennél sürgetőbb volt annak elfojtá-
sa (tekintélyek, vallástan, tanítás, olvasmányok befolyására), annál szigorúbban 
fog később a felettes-én mint lelkiismeret, talán mint tudattalan bűntudat, az 
én felett uralkodni.”26

A felettes én tehát az apa tekintélyével való azonosulásból alakul ki, és gya-
korlatilag az Ödipusz-komplexum életszakaszának végére teljesen kialakul. Ter-
mészetesen változásokon, formálódáson a későbbiekben is keresztülmegy a gyer-
mek, számára fontos egyéb tekintélyszemélyek hatása által, azonban a felettes én 
végső soron „… véges-végig megtartja azt a jelleget, amelyet az apa-komplexus-
ból való eredete reá nyomott, nevezetesen azt a képességet, hogy az énnel szem-
behelyezkedjék, és azt hatalmában tartsa. A felettes én az én egykori gyengesé-
gének és függőségének emlékoszlopa és uralmát az érett én felett is gyakorolja. 
Amiképpen a gyermek az alatt a kényszer alatt állt, hogy szüleinek engedelmes-
kedjék, úgy veti alá magát az én a felettes-én kategorikus imperativusának.”27

IV. A bűntudat freudi értelmezése

A fentebb tárgyalt kettős forrásból táplálkozva alakul tehát ki a felettes én, mely-
nek egyik működési funkciója a bűntudat érzése. „Hogy mi a normális, tuda-
tos bűntudat (lelkiismeret) – fogalmazza meg Freud, - annak magyarázata nem 
okoz nehézséget; az az én és a felettes-én közötti feszültségen alapszik és azt a 
rosszalló ítéletet fejezi ki, amelyet az én kritikai fóruma az én felett kimond.”28

Nyíri Tamás Freudról írt értekezésében összevetve a felettes én kialakulásá-
nak kétféle gyökerét, három pontban foglalja össze a közöttük levő azonosságo-
kat. Első ezek közül, hogy mindkét változat esetében az apa tekintélye a kiindu-
lási alap. Ez az apai tekintély – első esetben a törzsön belül, második esetben a 
családban – arra kényszerít és hív fel, hogy az egyén elfogadhatatlan vágyairól 
mondjon le, amely az uralkodásra és az ösztöneinek kielégítésére szólna. Ennek 
következménye, hogy az egyénben összekeveredik a két alapösztön, az Erósz ösz-
töne, mely az életre és az ösztön-kielégítésre vezet, és a halálösztön, mely a pusz-
tításra sarkall, és az ösztön-kielégítésről való lemondás következtében agressziót 

26 Freud1937, 43.
27 Freud1937, 63.
28 Freud1937, 66.
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szül. Az agresszióhoz társul egy mély félelem a szeretet elvesztésétől. Ez az ér-
zés az embernek abból a gyámoltalanságából fakad, hogy mélységesen rászo-
rul a gondoskodásra, és az élvezett szeretet nélkül bizonytalannak, védtelennek 
érzi magát. A bűn fogalmát is ehhez mérten határozza meg: bűn az, ami miatt 
a számomra életbevágóan fontos szeretetet elveszíthetem. A bűntudat érzése  
ehhez a félelemhez kapcsolódik, és a felettes én kialakulása előtt csak akkor je-
lenik meg, amikor a személy, akinek a szeretete forog kockán, tudomást szerez-
het az általa helytelenített tettről. Amikor azonban a tekintélyszemély jelenlé-
te belsővé válik a felettes én kialakulása során, akkor a bűntudat érzése illetve 
a szeretet elvesztése feletti félelem már nem csak a helytelenített tett konkrét  
elkövetéséhez, hanem annak gondolatához is kapcsolódhat.29

A második azonosság, amelyet a felettes én kialakulásának individuális és 
kollektív története között Nyíri Tamás felfedez, hogy a felgyűlt agresszió végül 
a szeretet elvesztése miatti félelem ellenére is az apa meggyilkolásához vezet. 
Ez az individuális szál esetében csak a vágy és a képzelet szintjén marad, de ott 
nagyon is valóságosan van jelen és fejti ki hatását; a kollektív, mitikus esemény-
nél pedig az ősapa tényleges meggyilkolása történik meg. A gyilkosság mögött 
ambivalens érzések húzódnak meg, a szeretet és a gyűlölet, a rászorultság és  
szabadulni vágyás érzése egyszerre van jelen. Ez a fájdalmas kettősség, ennek 
feloldhatatlansága, valamint az elkövetett tett és az ezzel együtt járó diadal he-
lyett érzett hiány érzése a bánat érzésének gyökere. A bánat mindkét esetben 
megjelenik, függetlenül attól, hogy ténylegesen megtörtént-e az apagyilkosság, 
vagy csak a vágyak szintjén, mivel annak gyökere nem a konkrét tett, hanem az 
érzelmek ambivalenciája. 

A harmadik közös vonás, hogy mindezek hatására felébred a vágy a gyilkos-
ság jóvátételére, és ezzel megkezdődik az apa figurájának interiorizálása, belső-
vé tétele a szeretet, bűntudat és bűnbánat érzéseiből, s ez kialakítja a felettes én 
fogalmát. Az individuális történetben a felettes én, mint a lelkiismeret hangja 
működik, a kollektív történetben pedig, mint egy egyén vagy közösség isten-kép-
zete él tovább. 30 

A bűntudattal kapcsolatban még fontos megemlítenünk Freud néhány továb-
bi megfigyelését. Ezek közül az egyik, hogy a lelkiismeret, a felettes én hangja  
annál szigorúbb, minél engedelmesebb próbál valaki lenni neki. A felettes én 
„annál szigorúbban és gyanakvóbban viselkedik, minél erényesebb az ember úgy, 
hogy végül azok vádolják magukat a legszörnyűbb bűnösséggel, akik a szentség-

29 Freud 1982, 386.
30 Nyíri Tamás: Mélylélektan és ateizmus. Sigmund Freud kultúraelmélete, Budapest, Herder, 1993, 
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ben a legmesszebbre vitték.”31 Freud ennek magyarázatát abban látja, hogy azok, 
akik erényes életet igyekeznek élni, az ösztöneik nagyobb és tartósabb elfojtá-
sára kényszerülnek. Ugyanakkor a kísértések a tartós önmegtagadás során csak 
nőnek, míg ha alkalmanként kielégülést találnak, akkor szorongatásuk legalább 
egy időre alábbhagy. Így azok, akik komolyabb önmegtartóztatásra törekednek, 
rászorulnak a felettes én szigorúbb hangjára, hogy megnövekedett ösztönkísér-
téseiknek képesek legyenek ellenállni.

Freud egy másik meglátása arra irányul, hogy a tényleges szülők szigora és a 
felettes én szigora nem mindig állnak egyenes arányosságban egymással. Sőt, 
úgy tűnik, mintha a felettes én a szülő személyiségéből a szerető és gyengéd vo-
násokat teljességgel mellőzné, és csak a szigorú, büntető vonásokat építené be. 
Ezzel kapcsolatban Freud kifejti, hogy a szülők és a gyermek életében hozzájuk 
hasonló tekintélyszemélyek a nevelésében valójában saját felettes énjük előírá-
sait követik, az pedig minden esetben szigorú és következetes. Tehát ha a szülő 
egyébként kedves és szeretettel teli, a nevelésében mégis inkább a felettes énjé-
nek szigorú hangja fog jobban érvényesülni. „A gyermek felettes énje nem a szü-
lők, hanem a szülők felettes-énjének mintaképe szerint épül fel.”32

Ehhez kapcsolódik az a megfigyelés is, hogy a felettes én által kiváltott bűn-
tudat akkor is megjelenik, ha a bűn tényleges elkövetése nem történt meg. Ez 
azzal a fentebb leírt ténnyel áll összefüggésben, hogy a bűntudat egyik gyöke-
re a szeretetmegvonástól való félelem. Így a felettes éntől független bűnérzés 
csak akkor jelenik meg, ha a bűntett megvalósult, és ha a tekintélyszemély erről  
tudomást is szerzett, tehát a szeretet elvesztésétől való félelem valóssá válik.  
A felettes énnek való megfelelés esetében azonban azzal a helyzettel kerül az 
egyén szembe, hogy „szigorú bírájának” tudomása van nemcsak a már megva-
lósult, elkövetett bűntettről, hanem annak gondolatáról, szándékáról is. Így a 
bűntudat a bűntett elkövetésétől függetlenül, már annak puszta elgondolásá-
hoz is hozzákötődik, mivel a szeretetmegvonástól való félelem ebben az eset-
ben is jelen van.33

Egy következő sajátosság a bűntudat érzésével kapcsolatban, amelyet Freud a 
neurotikus pácienseinek kezelés közben figyelt meg. Azt vette észre, hogy a bűn-
tudat érzése nem mindig tudatos, hanem létezik a tudattalan bűntudat fogal-
ma. Ez azoknál a pácienseknél jelenik meg, akik a kezelés ellen hosszantartó el-
lenállást tanúsítanak. Ez az ellenállás a legtöbbször nem tudatos, hanem abban 
nyilvánul meg, hogy a páciens állapota jobbra fordul ugyan, de rövidesen vala-
milyen más, hasonló súlyosságú panaszokkal jelentkezik. Ezek a tünetek, az ál-

31 Freud 1982, 386.
32 Freud 1999, 76.
33 Freud 1982, 388.
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landósult ellenállás egy erős, belső bűnhődési vágyából táplálkoznak, amelyet 
a tudattalan bűntudat paradox fogalmával nevezhetünk meg. Freud szerint „… 
ez a bűnhődési vágy a legádázabb ellensége a gyógyító fáradozásunknak. A be-
teg kielégülést talál abban a szenvedésben, amelyet neurózisa okoz, és ezért ra-
gaszkodik a betegséghez. Úgy látszik, a tudattalan bűnhődési vágynak szerepe 
van minden neurotikus megbetegedésben.”34 Freud szerint a tudattalan bűntu-
dat gyökere abban a destrukciós ösztönben van, amelynek energiáját a gyermek 
a felettes én kialakulása idején a szülők ellen fordította. Később ez a destrukciós 
ösztön is az én felé fordul, és így fejti ki hatását. Az ilyen pácienseknek a lehető 
legnehezebb segíteni, mert a segítség ahelyett, hogy előrevinné őket a gyógyulás 
útján, az állapotuk rosszabbodását idézi elő. „Végülis be kell látnunk, hogy itt egy 
úgyszólván „morális” tényezővel, a bűntudattal van dolgunk, amely a betegség-
ben kielégülést talál és a szenvedésről, mint büntetésről nem akar lemondani. … 
ámde a bűntudat a beteg számára néma, nem mondja neki, hogy bűnös, a beteg 
nem bűnösnek érzi magát, hanem betegnek.”35 A betegség háttere ezeknél a pá-
cienseknél tehát nem valamilyen fizikális vagy mentális rendellenességben kere-
sendő, hanem a tudattalan bűntudatból fakadó vezeklési vágyban található meg. 

V. Freud valláskritikája

Mindaz, amit a freudi személyiségszerkezetről, a felettes énről illetve a bűntu-
datról eddig elmondtunk, alapvető összefüggésben áll Freudnak a kultúráról és 
a vallásról alkotott képével. „Az apa utáni vágyódás pótképződményeként a fe-
lettes-én magában rejti csíráját annak, amiből minden vallás alakult. Az énnek 
és felettes-énnek összehasonlításából származó gyarlóság-érzet eredményezi azt 
az alázatos vallási érzületet, amelyre a sóvárgó hívő hivatkozni szokott. A fej-
lődés további folyamán a tanítókban és tekintélyekben az apa szerepe folytató-
dik; azoknak parancsai és tilalmai a felettes énben hatalmak maradnak és most 
mint lelkiismeret gyakorolják az erkölcsi cenzúrát. A lelkiismeret követelménye 
és az én teljesítménye közötti feszültség a bűntudat érzetét kelti. A társas érzé-
sek azokkal az embertársakkal való azonosításon alapulnak, akiknek egyazonos 
az én-ideáljuk.”36

Freud vallásról alkotott nézetei mélyen gyökereznek mindabban, amit a kul-
túráról vallott. Erről szóló írásaiban (Rossz közérzet a kultúrában, Egy illúzió 
jövője) levezeti azt a folyamatot, amely világossá teszi a kultúra szükségességét, 

34 Freud, S.: A szorongás és az ösztönélet. In: Újabb előadások a lélekelemzésről, Bp., 1999. 122. 
35 Freud 1937, 65.
36 Freud 1937, 45-46.
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ugyanakkor azt is, hogy a kultúra valójában az élet szükséges rossz velejárója. 
Megfogalmazása szerint a kultúra „a teljesítménynek 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.”37 

Minden kultúrának két alapvonása a munkakényszer és az ösztönökről 
való lemondás kényszere. Az emberiség ilyen ösztönös vágyai a vérfertőzés, 
az emberevés és a gyilkolás vágya, mely az őshorda-elméletből bontakozik ki,  
ahogyan azt korábban a bűntudat gyökereinek feltárásánál láthattuk is.  Az em-
berek természetes vágya az, hogy a libidóból fakadó vágyaikat kiéljék, de ha  
lehetőségük lenne ezeknek az ösztönös vágyaknak a korlátlan kiélésére, az az 
emberiség önmaga elpusztításához vezetne. Épp ezért szükséges a kultúra, hogy  
korlátozza az ösztönén szabad vágyteljesülését. A kultúra ezt a feladatát a felet-
tes én segítségül hívásával végzi. A felettes énben válnak a külső tilalmak belső-
vé, s a felnövekvő gyermekek ez által válnak morális és szociális lényekké, a kul-
túra ellenségeiből a kultúra hordozóivá. Azonban ha a kultúra pusztán elfojtaná 
az ösztönöket, akkor annak beláthatatlanul romboló következményei lennének a  
személyiségre nézve. Az elfojtott vágyak sokáig nem maradnak némák, hanem 
különféle neurózisokban köszönnek vissza. Ezért tehát a kultúra az ösztönöknek 
egy másfajta, szublimált kielégülést kínál, amelyben elvész annak destrukciós 
vonása, de mégis szabad kifejezésre találhat. A kultúra ezen vívmányai közé tar-
toznak például a művészetek és a tudományos munka, amelyek a nehéz, sokszor 
elviselhetetlen emberi sorsot elviselhetővé teszik.38  Ugyanakkor, ezek a „pótki-
elégülést” nyújtó tényezők nem mindenki számára elérhetőek. Az átlagember-
nek tehát másfajta segítségre van szüksége, hogy a kultúra által rárótt korláto-
zásokat el tudja viselni és az életében értelmet tudjon találni. Az átlagemberek 
életében ezt a funkciót Freud szerint a vallás tölti be.

Kétségtelen, hogy Freud vallásról alkotott nézetei igen keményen hangzanak. 
Ennek egyik forrása mindenképpen az lehet, hogy ő maga soha nem tapasztal-
ta meg a valódi, élő hitet, mint amely az üres vallásosságon túlmutatva szemé-
lyes, szerető isten-kapcsolaton alapul. Ennek a hiányát érezhetjük abban a hang-
vételben, ahogyan az Egy illúzió jövőjé-ben ír: „Az értelem felett nincs más  
instancia. Ha a vallásos tanok igazsága egy belső élménytől függ, ami az igazság 
bizonyítékául szolgál, mit gondoljanak azok az emberek, akiknek ebben a ritka  
élményben még nem volt részük?”39

37 Freud 1982, 354.
38 Freud 1945, 23-25. 
39 Freud 1945, 41.
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Röviden megfogalmazva Freud vallásról alkotott nézeteit, ugyancsak az Egy 
illúzió jövőjéből idézhetünk: „A vallás az általános emberi kényszerneurózis, 
amely a gyermekéhez hasonlóan az Ödipusz-komplexumból, az apához való kap-
csolatból keletkezett. Ebből a felfogásból az következik, hogy a vallástól való 
elfordulás a felnövési folyamat alatt sorsszerű könyörtelenséggel megy végbe 
és hogy mi éppen ennek a fejlődési folyamatnak a kellős közepén vagyunk.”40 
Freudnak a vallás szellemi rabságából való felszabadulás mintegy élethivatásává 
vált, s ezzel szemben hozzáállására a sors kérlelhetetlenségével való bátor, óko-
ri görög hősökre emlékeztető szembenézése volt jellemző. Ebben azonban teljes 
következetességgel, élete végéig kitartott, kimondott elveihez, kitűzött ideáljai-
hoz mindvégig hűséges maradt.

Mit jelent Freud gondolkodása szerint a vallás általános emberi kényszerne-
urózis-volta? Az erről írt művében azt rója fel a vallásnak, hogy az élet végső 
nagy kérdéseire akar választ adni, és ad is bizonyos feleletet rájuk, azonban ez 
a felelet valójában teljességgel bizonyíthatatlan feltételezések sorozata, amelyek 
a tanítás jellegét öltik magukra és igényt tartanak arra, hogy az emberek min-
denféle alátámasztás nélkül higgyenek nekik. Azonban a vallás által adott vála-
szok valójában nem emberi tapasztalatokat tükröznek, csupán illúziók, s mint 
ilyenek, senki nem kényszeríthető arra, hogy higgyen bennük. Ezen az illúziók 
az emberiség legősibb vágyát, a biztonság és az elrejtettség, a csodálatramél-
tó ideál, a tökéletes, ősi Apa iránti vágyat érintik. De az, hogy viszonylag sok 
ember követi a vallás tanításait, nem a felvetett kérdésekre adott válaszainak  
valódiságát igazolja, csupán arra mutat rá, hogy a vágyak, amelyeket megmozgat, 
valóban az ember legbelsőbb lényegéhez tartoznak. „Azt mondjuk magunkban,  
nagyon szép lenne, ha létezne isten, aki a világot teremtette, ha létezne ez a 
jóságos előrelátás, erkölcsi világrend és túlvilági élet, de mégis feltűnő, hogy  
minden úgy lenne, ahogy mi ezt kívánjuk. És még különösebb lenne, hogy mind-
ezeknek a súlyos világrejtélyeknek a megoldása éppen szegény, tudatlan, korlá-
tolt őseinknek sikerült volna.”41 Tehát, a vallás infantilis gyermekségben tartja 
az embereket, álmegoldásokkal áltat, és az emberiség útja csakis ebből az önál-
tatásból való kilépés útján vezethet tovább.

Az egyetlen érték, amit Freud a vallásban lát, tulajdonképpen keserű vigasz, 
mely csak a gyenge vagy infantilis gyermekségben megrekedt emberek számára 
lehet igaz. A felnőtt élet felelősségteljes döntések sorozata, kockázatok vállalá-
sával jár, a sorssal való bátor szembenézést kívánja, azonban nem minden em-
ber képes egyformán ezeknek a kihívásoknak eleget tenni.  Az ilyen embereknek 
a vallás, mint pótszer adhat kielégülést, és könnyíthet az életükön azáltal, hogy 

40 Freud 1945, 58.
41 Freud 1945, 47.
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az emberi döntések felelősségét elbagatellizálja és egy elképzelt istenre ruházza. 
„A vallás csökkenti a választás és alkalmazkodás játékát, miközben a boldogság 
elnyerését és a fájdalomtól való védelmet mindenkire azonos módon erőszakolja 
rá. Technikája abban áll, hogy lekicsinyli az élet értékét és a való világ képét tév-
eszmeszerűen eltorzítja, aminek az intelligencia megfélemlítése a feltétele. Ezen 
az áron a lelki infantilizmus erőszakos rögzítésével és egy tömegőrületbe történő 
bevonásával sikerül a vallásnak sok ember egyéni neurózisát megtakarítani.”42

VI. Freud gondolatainak értékelése keresztyén szemmel

Dolgozatom végén, Freudnak a vallással, és azon belül a bűntudat kialakulá-
sával és hatásával kapcsolatos nézeteit szeretném a keresztyén kritika fényébe  
állítani. Freud korszakalkotó hatást tett az ember önmagáról alkotott képére, né-
zetei beépültek nem csak a pszichológia, mint tudomány alapjai közé, hanem a 
mindennapi élet gondolkozásába is. Így keresztyénként nem hagyhatjuk mi sem 
figyelmen kívül őt, annak ellenére sem, hogy a vallásról alkotott nézetei nega-
tív, vagy ambivalens érzéseket kelthetnek bennünk.

Freud kritikáját egy katolikus és egy protestáns szerző, Nyíri Tamás és Isidor 
Baumgartner gondolatai segítségével szeretném végigvenni, három nagy cso-
portba sorolva. Az első, mintegy bevezetésként Freud vallással kapcsolatos  
kiindulópontját bírálja, a második Freud istenképét, a harmadik pedig Freud val-
lásképét vonja kritikus vizsgálat alá.

Az első nagy téma tehát Freud kiindulási pontja a vallással és Istennel kap-
csolatos gondolkodásában. Két fontos tényezőt kell itt megemlítenünk. A val-
lással kapcsolatban azt, hogy Freud nem teológiai szempontból végzi el vallás-
kritikáját, hanem a vallásosság empirikus megfigyelése által. Azt kritizálja, amit 
maga körül tapasztal, a kisemberek, polgárok vallását, illetve azt a fajta vallásos-
ságot, amellyel kisgyermekkorában egy katolikus nevelőnőjén keresztül találko-
zott. Ezek az élményei azonban nem fedik le a vallásosság lényegét, így mindaz, 
amit mond, csupán annak egy-egy szegmensére, bizonyos emberek által megélt 
és torzult formáira vonatkozik. Az Isten és ember viszonyával kapcsolatos kiin-
dulópontja is kritizálható. Freud úgy beszél Istenről és emberről, hogy közben 
a két létmódot egy síkra helyezi, holott ha Istenről, vagy általában véve isten-
ségről, mindenhatóról beszélünk, akkor eleve ki van zárva, hogy azt az ember-
rel ontológiai szempontból egy lapon lehessen említeni. Kiindulási hibája tehát, 
hogy „nem veszi tekintetbe Isten és a teremtmény ontológiai különbségét, azt, 

42 Freud 1982, 348.
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hogy különböző létrendekbe tartoznak, és ezért nem lehet köztük kizáró ellentét. 
Freud nincs tekintettel az alapvető keresztyén kijelentésre sem Isten és az ember 
viszonyát illetően, amint szemléletesen feltárul Jézus Krisztusban: minél köze-
lebb van az ember Istenhez, annál teljesebb és tökéletesebb az embersége.”43 Az 
a fajta vallásosság és Isten-kapcsolat, amelyről Freud ír, Istent az emberi lét ér-
telmessé tételére, az emberi vágyak beteljesítésére szolgáló eszközzé alacsonyít-
ja, tehát már induláskor megfosztja Istent valódi, isteni mivoltától.

Ezek után vegyük kritika alá, hogy hogyan látja Freud Istent, illetve Isten és 
az ember kapcsolatát. Ahogyan arról korábban szó volt, Freud az Istenről alko-
tott képet a szülő-gyermek kapcsolatból kialakult felettes énhez köti, a felettes 
én hangját pedig Isten hangjával azonosítja. Azonban ki kell jelentenünk, hogy 
„Freud lélekelemzése és metapszichológiája nem általában Istenről beszél, ha-
nem arról, ami egyesekben (benne is) kialakult, s amit mindenképpen meg kell 
szüntetni, mert ez az istenkép csakugyan nem más, mint ábrándkép, egy vágy-
álom kielégítője, ami arra való, hogy kikerüljük a valóságot ahelyett, hogy nyíl-
tan és kendőzetlenül szembenézzünk vele.”44 Az a kép, amelyet Freud az ember 
lelkében Istennek nevez, és az a hang, amelyet Isten hangjával azonosít, való-
ban létezik, azonban az élő Isten nem ragadható meg ezeken a földi kereteken 
keresztül, nem zárható be a szülő-szerep „dobozába”. 

Freud szerint a felettes én szülők által kialakított tartalma állandóan füg-
gésben tartja az én, aki a szeretet elvesztése miatti félelmétől vezéreltetve en-
gedelmeskedik. Sok ember él valóban úgy, hogy Istent is így látja, kicsinyes 
kényúrnak, akitől függ az életünk, de akinek a szeretetét s jóindulatát csak tö-
kéletes engedelmességgel lehet megnyerni. Ez az „isten” arra vár, hogy mikor  
hibázunk, és árgus szemmel figyel, hogy mikor büntethet meg. Freud a pszicho-
analitikus praxisában gyakran került szembe ezzel az istenképpel, és hálásak le-
hetünk neki, hogy felhívta a figyelmet ezen istenképek romboló hatására. Ezeket 
a hamis képeket valóban fel kell számolni, mert hamis elképzelésekben gyöke-
reznek, és arra szolgálhatnak, hogy a valódi Isten elől kitérjünk, sose találkoz-
zunk Vele. Istent a Biblia alapján úgy ismerhetjük meg, mint Aki a szabadság és  
Fiúság lelkével ajándékozza meg azokat, akik Benne hisznek.45 Ez abszolút ellen-
tétben áll a Freud által bemutatott gonosz, kicsinyes, rosszakaró isten képével.

Fel kell tennünk Freud alapján magunknak azt a kérdést is, hogy a mi Isten-
ről alkotott képünkben vajon mennyire meghatározó a szülők által formált fe-
lettes én? „Meg kell kérdeznünk magunktól, hogy milyen mértékben él tovább 
bennünk a ’fölöttes énben’ kialakult szülői tekintély, és nem tévesztjük-e össze 

43 Nyíri 1993, 77.
44 Nyíri 1993, 79.
45 Róma 8.



Kiss Georgina Orsolya

• 246 •

a ’fölöttes én’ tilalmát a lelkiismeret recta ratio parancsával? Nem a fejlődésben 
visszamaradt, infantilis személyiség terméke-e az a büntető és jutalmazó Isten, 
akinek erkölcsi követelményeit nem az általa teremtett világra irányuló reflexió 
útján állapítjuk meg, hanem világ fölötti, vagy világon kívüli akaratára való hi-
vatkozással? … A merőben tiltó morál, amely másvilági hivatkozással motiválja 
az evilági magatartást, amely csak tabukat állít az ember elé, nem teszi-e ’átok-
ká’ az erkölcsöt?”46 – fogalmazza meg kritikáját Nyíri Tamás. 

Ezzel szemben Baumgartner szerint Jézus igéjét: „Aki anyját vagy apját job-
ban szereti, mint engem, nem méltó hozzám”47 úgy kellene érteni, hogy „Isten-
ben azt a ’Te’-t kell keresnünk és azt találhatjuk meg, aki minden embertársi, 
sőt, családi kapcsolatrendszeren és –megújuláson túl található meg. A pszicho-
analitikus kritika azt kérdezi a keresztyénektől, vajon nem túl keveset hisznek-e 
Istenről, ha őt csak az apa és az anya átvitelre hajlamosító fogalmaiban képe-
sek ’elképzelni’. Egy saját minőségű istenkapcsolathoz való előrelépésre buzdít, 
amelyben az ambivalens szülői ’Te’-vel szemben Istent minden tekintetben jó és 
megbízható partnernek tekintjük.”48

A harmadik nagy témakör Freud valláskritikája. Freud a vallást kollektív kény-
szerneurózisnak nevezi, olyan infantilis vigasztalásnak látja, amely kiskorúság-
ban tartja az embert, és a tökéletes harmónia illúzióját ígéri. Freud kritikájá-
ban kíméletlenül leleplez minden olyan magát vallásosnak nevező cselekedetet, 
szokást, elképzelést, amelynek hátterében valójában lelki megbetegedések, el-
fojtások, tagadások, neurózisok állnak. „Amit Freud bírál, az egy katasztrofális  
következményekkel járó vallás, ahol Isten nevét csak a másképp gondolkodók 
elleni erőszak igazolására használják, ahol a vallás fegyelmezési eszközzé zül-
lik a hatalom birtokosainak kezében, ahol Isten csak a szigorú, szolgává tevő fe-
lettes én másik neve.”49 Freud valláskritikáját nem hagyhatjuk tehát figyelmen 
kívül, mert, ahogyan Baumgartner fogalmaz, ez a valláskritika „vádbeszéd a  
sérülést okozó lelkipásztorkodás minden formája ellen.”50 Természetesen ez 
érzékenyen érint minden lelkipásztorként szolgáló, vagy a vallásos életben köz-
reműködő személyt, hisz motivációink, hitünk és meggyőződésünk felülvizs-
gálatára szólít fel. Könnyebb Freudot az istentelenség vádjával elutasítani, mint 
kritikáját őszintén végiggondolva szembenézni mindenkori egyházi életünk és 
hitünk különféle visszásságaival. Hiszen félő, hogy kiderül, nemcsak Freudot  
nevezhetnénk „istentelennek”, hanem vele együtt ki kellene dobnunk saját hitünk 

46 Nyíri 1993, 85.
47 Máté 10,37.
48 Baumgartner, Isidor: Pasztorálpszichológia, Semmelweis Egyetem – Párbeszéd (Dialógus) Ala-

pítvány, Budapest, 2006, 378.
49 Baumgartner 2006, 376.
50 Baumgartner 2006, 376.
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gyakorlatának is számos, istentelenné vált elemét. Mert, ahogyan Nyíri Tamás 
fogalmaz, „A ’tradicionalisták’, a hagyományoskodók, a gondolkodásra képtele-
nek csak tápot adnak a freudi valláskritikának, amely azonban nem az igazi val-
lásosságra érvényes, hanem csak annak eltorzult formájára.”51

Hogyan foglalhatnánk tehát össze mindazt, amire Freud a vallásosságról 
mondott kritikáján keresztül taníthat bennünket? Újra Nyíri Tamás gondola-
tait hívva segítségül elmondhatjuk, hogy: „A vallás nem arra való, hogy elme-
neküljünk benne a valóság elől. Mindennemű harmonizáló kísérlettel szem-
ben emlékeznünk kell arra, hogy nem lehet olcsón megúszva harmonizálni, és a 
mindenható és végtelenül jó Atya által semlegesíteni az élet hiábavalóságait és 
ürességét, a szenvedést, a kínos gyötrelmeket és a halált.” … „Aki Jézus Krisz-
tus Istenében hisz, éppen nem gondolhatja, hogy teljesen ’átlátja’ életének az  
értelmét, mert az ilyen ’belátható’ értelem már nem volna Isten. A hívő csak bíz-
va és remélve merészkedhet bele ebbe a szakadékba abban a reményben, hogy 
ez az átláthatatlan szakadék a szeretet szakadékának bizonyul majd egyszer.”52 
Ennek a reménységében végezheti minden lelkipásztor a munkáját napjaink-
ban is. 

51 Nyíri 1993, 82.
52 Nyíri 1993, 102.


