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RICHARD KEARNEY

Idegenek és Mások

Amióta csak a korai nyugati gondolkodás egyenlőségjelet tett a Jó és az önazonosság, illetve az 
azonosság közé, a rosszhoz fűződő tapasztalat gyakran a külső és a kívülálló fogalmával került össze-
függésbe. A másság szinte minden esetben a lélek tiszta egységét beszennyező elidegenedést is jelen-
tett. Az idegenszerűség úgy jelent meg, mint ami megszállhatja lényünk legbelsőbb részét, míg csak – 
ahogy Machbeth boszorkányai mondják – be nem következik a „semmi sincs: csak a mi nincs”1 álla-
pot. A rossz egyenlő lett az idegenséggel, a rossz személy pedig az idegen volt.

A kívülálló iránti előítélet a jelenkorra sem tűnt el. A populáris médiumokban ma is számos narratíva 
bélyegzi meg, titulálja „rossznak” az ismeretlent, így táplálja a paranoiát. Az ilyen narratívák megerősí-
tik azt az elgondolást, hogy a másik ellenség, az idegen bűnbak, a máshitű pedig maga az ördög. A más-
ság démonizálására való hajlam, mely szerint a másság fenyegetés a kollektív identitás számára, könnyen 
eredményezhet hisztérikus történeteket megszálló ellenségekről (ezeket nevezi Elaine Showalter hi/szt/
oriknak). Bármi, ami a nemzetbiztonságot fenyegeti, ellenséges fogadtatásban részesül: ez a modern törté-
nelem egy visszatérő jelensége. Elég a kristályéjszakára, vagy Auschwitzra gondolni, vagy a szovjet kon-
cepciós perekre és a gulágokra; Mao kulturális forradalmára és a Tienanmen térre; McCarthy feketelistá-
jára, vagy Reagan csillagháborús tervezetére; a kubai embargóra; Kambodzsa bombázására; Szarajevóra 
és Koszovóra; Jeruzsálemre és Ciszjordániára; az Ikertornyokra és Afganisztánra. A felsorolást folytathat-
nánk még: se vége, se hossza nem lenne.

A legtöbb nemzetállam, mely igyekszik a közösségét megóvni az „idegen vírusoktól”, az ellenfe-
let igyekszik valamilyen betegségként kezelni. Fenyegető kívülállóval szemben a legjobb védekezés a 
támadás. A nemzeti mit újra és újra az idegen őkkel szemben lehet meghatározni. A határok biztosítása 
ahhoz szükséges, hogy a nemzethez tartozókat benn, az idegeneket pedig kívül tartsák. A határt – ter-
mészetesen – át lehet lépni egy megfelelő útlevéllel, és idegenként is az ország lakosává lehet válni. De 
ahhoz, hogy valaki a nemzethez is tartozzon, sokkal több kell, s ez a többlet néha nem könnyen hozzá-
férhető annak, aki épp egy rossz országból érkezik. A nemzetbiztonság egyfajta „egészségügyi kordon-
nal” veszi körül a nemzetállamot, így védi azt a birtokháborítóktól. Példaként említhetjük a Rio Grande 
partjai mentén, vagy az Alamónál a homokba húzott vonalat; vagy olyan határokat, melyek Északot és 
Délt választják el – pl. Vietnamban, Koreában, Libanonban és Írországban.

A legtöbb identitás-eszme valamilyen különbözőség-fogalomra épül. Kortárs gondolkodók, mint Lévinas 
és Derrida, kiemelik, hogy a görög‒római gondolkodásban gyökerező nyugati metafizikai örökség a 
Más(ika)t általában diszkriminálja, míg az Azonosat előnyben részesíti. Ez az Azonos több formában is meg-
jelenhet: Logoszként, Lét(ező)ként, Szubsztanciaként, Értelemként vagy Egóként. Lévinas ezt az előítéletet 
az „Azonosság ontológiájának”, míg Derrida logocentrizmusnak nevezi, de mindketten egyetértenek abban, 
hogy az igazságosság megkívánja az egyensúly helyreállítását a másság etikusabb értékeléséhez. Egy ilyen 
értékelés arra emlékeztet bennünket, hogy a mi ego-logikus sémáink sosem képesek befogni az ismeretlen 
embert, aki visszautasítja, hogy „idegen” bűnbakként, vagy alteregóként bánjunk vele. Az Azonoson túlme-
nő, a Más(ik)ra való nyitottság nevezhető csak igazságosságnak. Egy ilyen kapcsolat a mássággal – Lévinas 
szerint – végtelen felelősséget alapozhat meg; Derrida szerint pedig korlátlan vendégszeretetre indít.

E szerint az olvasat szerint azonban a Másik meghalad minden interpretációs és reprezentációs sémát, 
ezért felmerül, illetve megmarad egy probléma: hogyan lehet különbséget tenni? Hogyan tudjuk felis-
merni, hogy a más(ik) jóindulatú, vagy épp rosszindulatú? Tegyük fel ismét a bevezető tanulmány kérdé-
sét:2 honnan tudjuk, mikor valóban ellenség a más(ik), aki el akar pusztítani minket; s mikor ártatlan, akit 
fóbiáink miatt, projekció következtében nevezünk ki bűnbaknak? Lehet a kettő keveréke? Mivel magya-
rázzuk, hogy nem minden más(ik) ártatlan, és nem minden self egoista zsarnok? Ez a kérdés Lévinas-
tól és a dekonstruktivistáktól kezdve alapjaiban eldönthetetlen, és szükségszerűvé teszi a kritikai herme-
neutika bevonását is. Ez utóbbi ugyanis képes lehet – ha feltételesen is – a különbözőség megengedő és 
bénító formáinak megkülönböztetésére. Először azt mutatom be, hogy a közelmúltban Derrida miképp 
próbált a kérdéssel megbirkózni, majd a más(ik) talányára adott alternatív válaszok számbavétele követ-
kezik; különösképpen a pszichoanalízis és a fenomenológiai hermeneutika válaszai.

Mindezek előtt azonban szót kell ejtenünk a terminológiáról és a kontextusról is. A más(ik) szót 
használom itt,3 mely a kortárs európai teoretikus gondolkodásban tiszteletre és vendégszeretetre is 
méltó másságot jelöl. Ezzel ellentétben az „idegen”-t fogom használni,4 ha az ismeretlenhez a követ-

  1 Szász Károly fordításában idézem. Megjegyzendő, hogy a drámában (I. felvonás, III. szín) nem a boszorkányok szájából hangzik el az 
idézett mondat, hanem Macbethéből. (A ford.)

  2 R. Kearney itt könyvének első fejezetére utal, melynek címe: Stangers and Scapegoats (Ismeretlenek és bűnbakok).
  3 A szövegben: ’other’. 
  4 Az eredeti szövegben: „alien”.
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kező tapasztalatok valamelyike kapcsolódik: a) diszkrimináció (l. egyes bevándorló-politikák gya-
korlatát és intézkedéseit, melyek a bennszülöttek és a külföldiek elválasztását célozzák); b) gyanú, 
gyanakvás (l. pl. ami az ufókat, földönkívülieket, nem szívesen látott megszállókat övezi); c) bűn-
baknak minősítés (l. a xenofób, rasszista és antiszemita magatartást). Amellett fogok érvelni, hogy 
ha megfelelően szeretnénk az ismeretlenekkel és ellenségekkel szembeni emberi rögeszmékkel fog-
lalkozni, akkor a „mások” – „idegenek” dialektika feldolgozására képes kritikai hermeneutikára van 
szükség. Egy ilyen hermeneutika feladata, hogy úgy készítsen elő etikai döntéseket, hogy azok ne 
váljanak rögtön ítéletekké; vagyis ne engedjenek utat elhamarkodott kettős kizáró intézkedéseknek. 
Röviden összefoglalva: az a felvetésem, hogy meg kell tanulnunk különbséget tenni másság és más-
ság között; ugyanakkor tudatában kell lennünk a dekonstruktív ellenállásnak, mely a Minket az Őkkel 
szemben definiáló fekete-fehér ítéletekre vonatkozik. Kritikus helyzetekben tudnunk kell meglátni a 
más(ika)t az idegenben és az idegent is a más(ik)ban.

Ellenségesség és vendégszeretet között: dekonstrukció és másság

A dekonstruktivisták: Derrida, Caputo, Lacoue-Labarthe, Nancy és mások a polarizáció globális 
gyakorlatának kontextusában kutatták az igazságosság kérdését az elmúlt években. Minden nemzetál-
lam van annyira logocentrikus, hogy kizárja azokat, akik nem felelnek meg (nem-a) az adott nemzetál-
lami identitás logikájának (a egyenlő a-val). Ez egy bizonyos pontig szükségszerű is, hiszen még a koz-
mopolita Kant is fel-, illetve elismerte, hogy egy államba látogató menekültek számára szükséges bizo-
nyos feltételek/megszorítások bevezetése: pl. hogy tartózkodásuk határozott időre szóljon, ezalatt tart-
sák tiszteletben az érvényben levő törvényeket, és ne legyen jelenlétük megosztó hatású.5 A világ min-
denkié, de a nemzetállamok határain belül egyeseké inkább, mint másoké. Épp ezért valamilyen beván-
dorlási törvényre mindenképp szükség van. Ez a törvény, és ezt a dekonstrukcionisták is elfogadják, de 
továbblépnek, és amellett érvelnek, hogy a törvényen túl is van valami: méghozzá az igazságosság. Az 
igazságosság többet követel: az idegen irányában mutatott feltétel nélküli vendégszeretetet.

Az érvelés szerint a vendégszeretet akkor igazságos, ha ellen tud állni a kísértésnek, hogy különbsé-
get tegyen jó és rossz más(ik)ok között, vagyis a rosszindulatú ellenség (hostis) és a jószándékú jövevény 
(hostis) között. Ha a latin terminusokat vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az ellenségesség: hostilitas és a ven-
dégszeretet: hospitalitas gyökere ugyanaz. Az angol host szó pedig jelenthet vendégül látót, de akár meg-
szállót is.6 Erre a paradoxra példa a könyv első fejezetében7 említett Alien sorozat, ahol a hősnő, Ripley 
ügynök egyszerre anyja az idegen magzatnak, aki méhében növekszik, és ellensége az idegen szörnye-
tegnek, aki megszállta. Olyan paradoxon ez, amely vegyes érzelmeket képes kiváltani.

Derridának sok mondanivalója van az idegenség kérdéskörében, s ezt ki is fejti a De l’hospitalité 
(A vendégszeretetről) c. művében.8 A vendégszeretetet általában olyan valaminek értelmezzük, ami-
nek végrehajtója egy nagylelkű vendéglátó, aki eldönti, kit hív meg otthonába, hiszen otthon ő a (házi)
gazda, illetve a maga ura. De épp emiatt a szuverén önrendelkezés miatt kezdhet a vendéglátó egyes 
más(ik)októl félni, akik azzal fenyegetnek, hogy megszállják az otthonát és vendéglátóból tússzá lesz. 
A vendéglátás törvényei ezért fenntartják a jogot minden vendéglátó számára, hogy értékelhesse és 
kiválaszthassa, kit fogad be, kit zár ki, vagyis joga van diszkriminálni. Egy ilyen diszkrimináció meg-
követeli, hogy minden látogató azonosítsa magát, mielőtt valakinek az otthonába beléphet. Ez az azo-
nosító folyamat – mely a „vendéglátás törvényének” (hospitalité en droit) nélkülözhetetlen része – 
magába foglal valamennyi erőszakot. Derrida körültekintően körül is járja ezt a paradoxont:

Nem létezhet klasszikus értelemben vett szuverenitás anélkül, hogy az egyén a saját otthoná-
ban ne rendelkezne szuverenitással; de mivel nincs határtalan vendéglátás, a szuverenitás csak 
szűrés, választás, következésképp kizárás és erőszak révén működhet. Valamilyen fokú igazság-
talanság … a kezdetektől jelen van, a vendéglátás jogának küszöbétől. A hatalmi erőszak vagy 
a törvény ereje (Gewalt) és a vendéglátás közti összjáték9, úgy tűnik, alapvetően szerves része 
a vendéglátásnak, mint jognak.10

Derrida azzal folytatja, hogy a vendéglátás befogadó-kizáró törvényét összeköti az általánosabb 
értelemben vett etikával. Az ismeretlen (xenos/hostis/gast) mint megszálló-idegen vagy szívesen látott 
más(ik) parodoxonja, ahogy írja:

  5 I. Kant: Az örök béke.
  6 E. Benveniste: Indo-European Language and Society. (Angolra fordította: J. Lallot.) London, Faber, 1973, 71–82.) A cikk szerzője a 

következő részletet emeli ki az adott kiadásból: 71. o.: „The primitive notion conveyed by hostis is that of equality by compensation: 
a hostis is one who repays my gift with a counter-gift. Thus, like its Gothic counterpart gasts, the Latin hostis at one period denoted 
the guest. The classical meaning ‘enemy’ must have been developed when reciprocal relations between clans were succeeded by the 
exclusive relations of civitas to civitas (cf. Gr. xenos ‘guest’+‘stranger’).”

  7 L. 2. lj.
  8 J. Derrida: De l’hospitalité. Paris, Calmann-Levy, 1997.
  9 A szövegben a collusion szó, vagyis az összejátszás szerepel. A kontextus alapján azonban collision, vagyis ütközés értelemben fordítottam.
10 J. Derrida: De l’hospitalité. Paris, Calmann-Levy, 1997, 53.
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a lakozás éthoszának vagy etikájának körülírt területéről indul ki, vagy a lakozásból-láto-
gatásból mint éthoszból, a Sittlichkeit objektív moralitásából. Ez az, amit Hegel hármas jog-
meghatározása és jogfilozófiája azonosít (család, [civil vagy burzsoá] társadalom és állam 
[vagy nemzetállam]).11

A ’másik vs. idegen’ kibékíthetetlen ellentétének lényegét Derrida így foglalja össze: „a 
kívülállót (hostis) lehet vendégként vagy ellenségként is fogadni. Hospitalitas-hostilitas-
hostipitalitas.”12 Derrida tudatában van annak, hogy ez az eldönthetetlen dialektika zavarba 
hozza etikai konvencióinkat, ugyanakkor az igazságosságból fakadó vendégszeretet elsőbbségét 
ismeri el, mely nyitottan fordul az abszolút értelemben vett, névtelen más(ik) felé. Ez már meg-
haladja a törvény szerinti vendégszeretetet. Az abszolút értelemben vett másik jellemzője, hogy 
nincs megkülönböztetve: nincs kereszt-, vagy vezetékneve. Ez a másik teljes, feltétel nélküli ven-
dégszeretetet érdemel. Ez a vendégszeretet a mindennapi vendéglátás jog, szerződések, kötelessé-
gek és megállapodások által szabályozott konvencióinak megszakítását jelenti. Az abszolút ven-
dégszeretet, ahogy Derrida érvel:

megköveteli, hogy megnyissam otthonomat, és ne csak (annak) az ismeretlennek adjak (aki-
nek van családneve, és adott társadalmi státussal rendelkezik), hanem az abszolút értelemben 
vett, anonim másiknak is, akit nem ismerek. Eszerint helyt kell adnom (donne lieu), engednem 
kell jönni, megérkezni, helyet foglalni azon a helyen, melyet én ajánlok fel neki, anélkül, hogy 
nevének megadását támasztanám követelményként, vagy épp azt, hogy valamilyen kölcsönös-
ségi megállapodást kössön velem.13

Ha az abszolút vendégszeretet azt követeli tőlünk, hogy szakítsunk a bevett, jog szerinti vendég-
szeretettel, ez nem feltétlen jelenti az utóbbi azonnali elutasítását. Jelentheti azt is, hogy megtartjuk, 
de teszünk állandó előrehaladásáért és változásáért. Derrida szerint mindenesetre az abszolút vendég-
szeretet ugyanúgy elüt a feltételes vendégszeretettől, ahogy az igazságosság a jog törvényétől, mely-
hez ugyanakkor kapcsolódik is.

Derrida még hozzáad egy sokatmondó záradékot a vendégszeretet jogának eme olvasatához. A 
más(ik) nem csak az idegen ismeretlen, aki az otthonhoz, családhoz, vagy államhoz képest végképp 
külsődleges. Ez azt jelentené, hogy a másikat a teljes kívülállóságba soroljuk, mint barbárt, vadat, civi-
lizálatlant, károst. Nem; ahhoz, hogy a vendégszeretet igazságos legyen, valamiféleképp be kell enged-

11 Uo. 44. 
12 Uo. 45. 
13 Uo. 29.
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nünk az abszolút értelemben vett más(ik)at az „otthonunkba”. Ezért nem nélkülözheti az igazságos-
ság sosem a jog törvényét: „Az ismeretlennel (l’étranger) való kapcsolatot a jog (le droit) törvénye, a 
joggá váló igazságosság szabályozza.”14

Attól tartok, a vendégszeretet eme elemzésével az a probléma, hogy alábecsüli azt a szükségle-
tünket, hogy ne csak jogilag, hanem etikai alapon is megkülönböztessük a jó és a rossz idegeneket. 
Anélkül, hogy tagadná, leminősíti azt a legitim kötelességünket, hogy megpróbáljunk különbséget 
tenni jó- és rosszindulatú ismeretlenek között, szentek és pszichopaták közt (noha tény, hogy minden 
ember valahol e két véglet között helyezhető el). És ezt úgy teszi, hogy az etikai ítélet követelményét 
alacsonyabb sorba süllyeszti, méghozzá a szelektív és számítás-alapú törvénykezés tárgyává, melyet 
mindig veszélyeztet az igazságtalanság és az erőszak. Ha a vendégszeretetnek igazságosnak kell len-
nie, akkor kivétel nélkül nem lehet döntést hozni valamennyi bejövő másikról – következésképp min-
denki méltó a befogadásra. Úgy tűnik, Derrida elfogad ennyit, mikor azt nyilatkozza: „a tiszta vendég-
szeretethez vagy a tiszta ajándékhoz a meglepetésnek teljesnek kell lennie… az újonnan érkező felé 
nyitásnak pedig elvárásmentesnek, függetlenül attól, ki is ő.” Ennél is tovább megy: „Az újonnan érke-
ző lehet jó vagy rossz, de ha kizárjuk a lehetőségét, hogy az újonnan érkező azért jön, hogy lerom-
bolja házunkat, ha ezt kontrollálni szándékozunk, és előre kizárjuk ezt a szörnyű lehetőséget, az nem 
vendégszeretet.” Azzal foglalja össze, hogy a másik „mint a Messiás, oda kell, hogy érkezzen, ahova 
csak akar.”15

A dekonstrukció szerint az idegenek csak sötétben jönnek, s mi mindig sötétben vagyunk, amikor 
jönnek. Sosem lehetünk biztosak benne, kik vagy mik ők, abban sem lehetünk biztosak, hogy hallu-
cinálunk-e. Az abszolút értelemben vett más(ik) névtelen és arctalan. Ahogy Jack Caputo mondja, ez 
„lehetetlen, elképzelhetetlen, előreláthatatlan, hihetetlen, abszolút meglepetés.”16 A legjobb, amit tehe-
tünk, hogy megpróbálunk olvasni a sorok között, és egy hitbeli ugrásra szánjuk el magunkat, egy lehe-
tetlen, hitből fakadó ugrásra, amilyen Ábrahámé, Kierkegaardé is volt. Miért ne tennénk hozzá – és 
szerintem itt rejlik az eldönthetetlen nehézsége – olyan alakokat, mint Jim Jones, vagy David Koresh, 
vagy más misztikus őrültséggel megszállt alakokat, akik hiszik, hogy messianisztikus üzeneteket kap-
nak egy Másiktól, akit Istennek hívnak? Röviden: ha minden olvasás sötétben olvasás, akkor hogyan 
lehet egyáltalán elkezdeni a szent és nem szent szellemek megkülönböztetését? Azokét, akik békét hoz-
nak, s azokét, akik pusztítást?

Lévinas-nál, Derrida egyik legbefolyásosabb mentoránál már láthatunk egy olyan tendenciát, 
mely egyesíti az „ott van” (il y a) kifejezhetetlen rettenetét az abszolút értelemben vett Más(ik) 
(illéité) hasonlóképp kifejezhetetlen ismeretlenségével. Mindkét esetben a self traumát él át, üldö-
zöttnek fogja magát érezni. Lévinas kései műve, az Autrement qu’être (Másként, mint létezni) 
egyes bekezdéseiben egészen odáig megy, hogy állítja: a másik iránti felelősségem olyan korlát-
lan, hogy „az üldöző általi üldözéséért is felelős”17 vagyok. A self mind a legmagasabb (Illeity), 
mind a legalacsonyabb (il y a) előtt kiüresíti magát, ahogy egy vérző vérzékeny, aki képtelen meg-
állítani a kiáramlást. Ez a fájdalmas, holokauszt-szerű önkiüresítés, melyet összefoglal a „por és 
hamu vagyok” mondat, az alázaton túl, a siralmas megalázottságig megy, melyet Lévinas a „min-
den passzivitást meghaladó passzivitásnak” nevez. Alkalmanként Lévinas hiperbolikus nyelvezete 
– szerintem – már a mazochizmust és a paranoiát súrolja: „az egyik a másiknak olyannyira kitett, 
ahogy a bőr is annak, ami megsebzi.”18 Amennyiben a szenvedés epicentrumában selfről beszél-
hetünk, ez csak „megszállott”, „vádolt”, „elkergetett” és „túszul ejtett” szubjektivitás lehet. Ennek 
megfelelően Lévinas a „szubjektivitás borzongásáról” beszél, mely akkor történik, mikor a befe-
lé fordulás megtörik, és az egyén magát mint „az óvhely elhagyását, traumáknak való kitettséget” 
tapasztalja meg.19

Ez az önmegalázás a sebet okozó másik előtt néha olyan szélsőséges méreteket ölt, hogy egyet kell 
értenem Simon Critchley állításával, mely szerint az Autrement qu’être a horror-irodalomban is meg-
állná a helyét. Lévinas ugyanis az egyéniséget (selfhood) helyettes-szubjektivitásra redukálja. Ez egy 
olyan struktúra, melyben egy felfoghatatlan, ugyanakkor visszautasíthatatlan másság kísért. Eközben 
Lévinas a rosszat az etika érvényesebb alapjává teszi, mint a jót. „A trauma, mely a rossz által birto-
kolt szubjektumban jött létre, nem írja tán le megfelelőbben az etikai szubjektumot, mint a jó általi bir-
toklás?” – kérdezi Critchley.

Nem a rossznak és a félelemnek a túlzott megtapasztalása az, ahol az etikai szubjektum 
elsőként alakot ölthet? Nem magyarázza ez meg, hogy az etikai metafizikához vezető királyi 

14 Uo. 69. 
15 J. Derrida: Hospitality, Justice and Responsibility (Vendégszeretet, igazságosság és felelősség). In R. Kearney‒M. Dooley (szerk.): 

Questioning Ethics (Az etika megkérdőjelezése). London, Routledge, 1998, 66– 83. 
16 J. Caputo: The Prayers and Tears of Jacques Derrida (Jacques Derrida imái és könnyei). Bloomington, Indiana University Press, 

1997, 73. L. még: M. Dooley: The Politics of Exodus: Derrida, Kierkegaard and Levinas on „Hospitality”. In: R. Perkins (szerk.): 
International Kierkegaard Commentary: Works of Love. Macon, Mercer University Press, 1999.

17 A szerző az angol fordításra hivatkozik: E. Lévinas: Otherwise than Being or Beyond Essence. (Ford.: A. Lingis.) Dordrecht – London, 
Kluwer, 1991, 75.

18 Uo., 49, 92. L. még E. Lévinas: Of God Who Comes to Mind. (Angolra ford.: B. Bergo.) Stanford, Stanford University Press, 1998, 72.
19 E. Lévinas. Otherwise than Being, 82, 48, 101.
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útnak miért kell ott kezdődnie, hogy Lévinast a horrorirodalom mesterévé teszi? Ha így áll a 
helyzet, miért jó a radikális másság? Miért etikus a másság? Elgondolkodhatunk azon, miért 
nem inkább rossz, vagy etikátlan, vagy semleges?20

A másik felé abszolút értelemben vett vendégszeretettel fordulni – úgy tűnik – egyet jelent azzal, 
hogy eltekintünk az etikai diszkrimináció összes kritériumától. Egy ilyen, a másság irányában megmu-
tatkozó, nem-diszkriminatív nyitottságban képtelenek leszünk a jó és a rossz között különbséget tenni. 
Noha ez szép lecke lehet a toleranciában, de a morális ítélet terén nem az. Ha van különbség Jézus és 
Jim Jones, Szent Ferenc és Sztálin, Melena és Mengele, Siddhartha és de Sade közt – és azt hiszem, a 
legtöbben köztünk szeretnék kijelenteni, hogy van –, akkor további filozófiai reflexiókra van szükség, 
melyekkel az abszolút vendégszeretet dekonstruktív irányzatban felmerülő kételyét ki lehetne egészíte-
ni. Meglátásom szerint a dekonstruktív nem-ítélkezést a gyakorlati bölcsesség hermeneutikájával kelle-
ne kiegészíteni, mely segíthet nekünk, hogy tisztábban lássuk a különbséget igazságosság és igazságta-
lanság közt. Ha ugyanis az eldönthetetlenség logikájára van szükség ahhoz, hogy toleránsak lehessünk, 
ha ez véd meg attól, hogy Fő Végrehajtókká tegyük magunkat, akkor szükségünk van egy olyan ítélet-
etikára is, mely – amennyire lehet – a helyes cselekedet mellett kötelez el bennünket.

Mielőtt azonban felvázolnám ezt a hermeneutikai megközelítést, szeretném röviden feltérképezni a 
másság kortárs értelmezésének egy másik fontos összetevőjét, a pszichoanalitikus kritikát.

Idegenek önmagunknak: pszichoanalízis és másság

Az identitásról szóló nyugati diskurzusok legnagyobb része, ahogy az megfigyeltük, olyan pre-
dikátum, mely egy Másiknak, aki nem „mi” vagyunk, a tudattalan projekciójára vonatkozik. A poli-
tika közösségi szintjén ez egy kiválasztott nemzet vagy nép megjelenését jelenti, mely magát egy 
idegen ellenféllel szemben definiálja. Példaként említhetjük a régi ellenségeskedéseket: görögök és 
barbárok, nem-zsidók (gentiles) és zsidók, keresztesek és hitetlenek, árja és nem-árja között. Még 
a modern, civilizált nemzetek sem voltak mindig mentesek az ilyen stigmatizáló gyakorlatoktól. Pl. 
az angolok magukat mint kiválasztott népet (gens) az írekkel mint „nem-néppel” (de-gens) szemben 
határozták meg, gyarmatosító szándékkal. Ez a stratégia, mely a tisztát a tisztátalantól elválasztja, a 
tengerentúli gyarmatokon: Afrikában, Ázsiában és Amerikában is megjelent az alávetett rasszokkal 
szemben.21 Az angolok a francia és amerikai forradalmak elvont jogaival szemben „az angolok őse-
iktől örökölt jogainak elidegeníthetetlen örökségéről” beszéltek.22 A független Amerika, emancipáci-
ós retorikája ellenére, mégis megbélyegezte a rabszolgákat és az őslakosokat, majd később a kommu-
nistákat, mint bűnbakokat. A forradalmi Franciaországban a forradalom korai szakaszát még a kül-
földiek (étrangers) iránti lelkesedés jellemezte, de ez a terror idejére a gyanakvás és az üldözés kam-
pányába fordult át; az ország pedig rögtön a Mi-versus-Ők gondolkodásmódhoz fordult. 1793-ban a 
Közbiztonság Bizottsága követelte, hogy valamennyi „külföldinek el kell hagynia a francia felségte-
rületet”, majd csupán néhány évvel az Emberi és Polgári jogok Nyilatkozata után étrangerek százait 
nyilvánították nem-polgároknak, sorsuk pedig, mint az ellenség ügynökeinek (agents de l’étranger), 
lefejezés lett.23 Még ennél is rosszabb, ahogy a reakciós német nacionalisták, Bismarck idejétől kezd-
ve egészen Hitlerig azt állították, hogy csak a germán Volknak, mint alárendelt fajok közt élő ural-
kodó fajnak van elidegeníthetetlen joga a területi és kulturális dominanciához: Deutschland über 
alles! A „mi” és az „ők” közti különbségtétel szükséglete nem tűnt el akkor sem, mikor soketniku-
mú államok jelentek meg, mint pl. a Szovjetunió. Elegendő emlékeznünk a „külföldi ellenség ügy-
nökei” ellen folytatott sztálinista kampányokra. Röviden: a kezdetektől a modern időkig jellemző, 
hogy az idegenek számára nincsenek biztosítva az elidegeníthetetlen emberi jogok. Ahogy a nem-
zetek szuverén és homogén területekké formálódtak, az idegen olyan „betolakodó” lett, „aki a kon-
szenzust lerombolja”.24

Julia Kristeva a Magunknak (is) ismeretlenek c. művében ezt a visszatérő xenofób motivációt visz-
szavezeti egy alapvető tudatalatti folyamatra, melynek során külsővé tesszük azt, ami saját magunk-
ban „ismeretlen”, és rávetítjük egy külső „ismeretlenre”. Az eredmény tulajdonképpen annak tagadá-
sa, hogy magunk számára is ismeretlenek vagyunk. Ez a tagadás pedig az idegenekkel szembeni ellen-
kezés formáját ölti. Abban a mértékben, ahogy a kívülállót kizárjuk, magunkat is becsapjuk, mert így 
azt hihetjük, hogy megszabadultunk az elidegenedéstől. Azzal áltatjuk magunkat, hogy kipucoltuk azt 
a szorongást, melyet Freud „kísértetiesnek” (das Unheimliche) nevez.

20 S. Critchley: Very Little . . . Almost Nothing: Death, Philosophy, Literature (Nagyon kevés … majdnemhogy semmi: halál, filozófia, 
irodalom), London, Routledge, 1997, 80.

21 L. Colley: Britons: Forging the Nation, 1797–1837 (Britonok: a nemzet összekovácsolása, 1797–1837). New Haven, Yale University 
Press, 1992; uő: Britishness and Otherness, (Brit-ség és másság). In: Journal of British Studies 31 (1992). L. még Ch. Taylor: 
Nationalism and Modernity (Nacionalizmus és moderség). In: R. McKim – J. McMahan (szerk.): The Morality of Nationalism (A 
nacionalizmus moralitása). Oxford, Oxford University Press, 1997, elsősorban: 46.

22 Uo. 226.
23 Ezt J. Kristeva idézi így Étrangers à nous-mêmes (Paris, Fayard, 1988) c. művében. (A szerző az angol fordításra hivatkozik: Strangers 

to Ourselves címmel; London, Harvester, 1991), 237, 233.
24 J. Kristeva, Étrangers à nous-mêmes, 219.
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Mérföldkőnek számító esszéjében, A kísértetiesben, Freud azt a paradoxont boncolgatja, hogy az 
„Unheimliche minden olyasminek a neve, aminek titokban kellett volna maradnia, mégis láthatóvá 
vált.”25 Míg a terminus látszólag az ismeretlenre és idegenre vonatkozik, az épp ellentétes jelentést is 
hordozza: azt, ami bensőséges és ismerős. Freud továbbmegy, megjegyzi, hogy az Unheimliche az ide-
genségnek az a jelensége, mely érdekes módon előhívja azt, ami régről ismert és hosszú ideje ismerős. 
A jelenségre a terminusok etimológiai kapcsolatai is utalnak: Geheim a titok; heimisch a bennszülött, 
és a heimlich az otthonos. Röviden azt mondhatnánk, hogy itt két látszólag ellentétes jelentés (az ottho-
nos és a nem otthonos) elcsúszását figyelhetjük meg mind a terminusban, mind a jelenségben, melyet 
leír. Ez a dupla jelentés alapvetően jelzi is, hogyan lehetnek egyes dolgok olyannyira diszkrétek, hogy 
aztán titkossá váljanak („rejtett, leplezett, hogy mások ne tudjanak róla, másoktól elzárt”).26 Más sza-
vakkal: a das Unheimliche a das Heimlich ellentéte, mely akkor merül fel, mikor az utóbbi olyannyi-
ra titkolttá vagy rejtetté lesz, hogy a tudatból teljesen el is tűnik, és a tudatalattiba csúszik. A bizalmas 
olyannyira bensővé válik, hogy már ismeretlen is lesz. A „kísérteties” tehát valami titkosat vagy meg-
bízhatatlant” fog jelenteni, melynek latin megfelelője az okkult (occultus), vagy a misztikus (mysticus).

A freudi hermeneutika dekódolja a tudattalan jeleit, hogy felfedhesse az elidegenedés eme folya-
matát. Az „idegen” – ennek megfelelően – mint saját magunk legelzártabb része lepleződik le, mely 
olyannyira kimondhatatlan, hogy másokban, külsőleg jelenítjük meg. Minél idegenebb valaki, annál 
megfelelőbb, hogy hordozza a tudattalan részünk által vetett árnyékot. Az ismeretlenek tökéletes 
ellenfelekké lesznek, hiszen kiélhetjük rajtuk azt az ellenségességet, melyet a bennünk lakozó isme-
retlen iránt érzünk. Vagy, ahogy Freud mondja, a heimlich olyannyira rejtetté lesz mind mások, mind 
magunk elől, hogy

lassan felruházódik az unheimlich jelentésével … A heimlich tehát olyan szó, melynek jelen-
tése az ambivalencia irányába halad, mígcsak egybe nem esik az ellentétéével, az unheimlich-
hel. Az unheimlich valamiféleképp a heimlich alfaja lesz.27

A pszichoanalitikus gondolkodók a heimlich/unheimlich megfordítható kettősét összefüggésbe 
hozzák a tudatos és tudattalan közti hasadással. Erre épül az az érvük, hogy a képzelet birodalmá-
ban (mely a megkülönböztetést elhomályosítja) saját elnyomott tudattalanunk teremtményeit találjuk, 
melyek visszatérnek, hogy kísértsenek bennünket mint fantom-hasonmások – frères ennemis. A meg-
osztott self igyekszik megóvni magát saját belső hasadásától azáltal, hogy a saját másik selfjét vala-
ki másra vetíti. De az az idegen, aki így bűnbakká lesz, tulajdonképpen nem más, mint saját elidege-
nített selfünk, mely vissza-visszatér, hogy kísértsen. Freud javasolja, hogy „archeológiai hermeneuti-
kával” (Ricoeur terminusa a Freud és a Filozófia c. műből) keressünk magyarázatot ennek a kettőző 
jelenségnek az eredetére.

A kísértetiesség minősége csak onnan eredhet, hogy a „hasonmás” egy nagyon korai, azóta 
régen meghaladott mentális állapot terméke. Ebben az állapotban – mellesleg – a „hasonmás” 
sokkal barátságosabb formában jelent meg. A „hasonmás” azonban a rémület, rettegés tárgya lett; 
s ez ahhoz hasonlítható, mint mikor a vallások összeomlása után e vallások istenségeiből démo-
nok lesznek.28

Ez valóban megmagyarázhatja, hogy sok horrorfilm (a Dr. Jekyll és Mr. Hyde-tól kezdve a Két test 
egy Léleken át, az Ál/Arcig) miért játszik az elidegenített hasonmás jelenségével.

Ha akár egyének, akár nemzetek esetében megfigyelhető, hogy démonizálja az ismeretleneket, ez 
magyarázható azzal, hogy valamilyen, a múltban elfojtott dolog felidéződik, és ez a jelenben félelme-
tes és ijesztő alakban tér vissza – sokszor kínzó-kényszeres erővel. De, ironikus módon, a démonizált 
másikban tulajdonképpen saját tükörképünk rémít meg minket leginkább: a mi másikká tett selfünk. A 
„kísérteties” – foglalja össze Freud – „a valóságban nem új, vagy idegen, hanem valami, ami ismerős, 
régen jelen van az elmében, de amit elidegenítettünk az elfojtás során”.29

Az unheimlich szóban az un- előtag tehát nem logikai ellentétre utal, hanem dialektikai megfordí-
tásra. Az ellenfél, akit szeretek gyűlölni sokszor nem más, mint én magam, rejtett alakban. Azzal fog-
lalhatjuk mindezt össze – Freud figyelmeztetését átvéve –, hogy a rettegett idegenektől leginkább nem 
azért rettegünk, mert mások, mint mi, hanem épp azért, mert jobban hasonlítanak hozzánk, mint saját 
magunk. Semmi igazán idegen nincs egy idegenben.

25 A szerző angol fordításra hivatkozik: S Freud: The Uncanny. In: New Literary History 7 (1976) 3, 623. További hivatkozások: 
kommentár ehhez az értekezéshez: H. Cixous: Fiction and its Phantoms, a New Literary History azonos számában, 525–48; R. Kearney: 
Heaney and Homecoming. In: Transitions: Narratives in Modern Irish Culture (Átmenetek: narratívák a modern ír kultúrában). Dublin, 
Wolfhound Press – New York, St Martin’s Press, 1988, l. főképp a függeléket: Heaney, Heidegger and Freud – The Paradox of the 
Homely (Heaney, Heidegger és Freud – az otthonos paradoxona), 113–22.

26 Freud: The Uncanny, 622.
27 Uo., 624.
28 Uo., 630–31. 
29 Uo. 634.
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Kristeva a kísértetiesnek ezt a pszichoanalitikus olvasatát több stimuláló irányban is tovább viszi. 
A Magunknak (is) ismeretlenek második részében arra törekszik, hogy mindennek a kifejezetten poli-
tikai jelentőségét is megmutassa. Freud nyomdokain haladva így ír: „nyugtalanító ismeretlenség 
(l’étrangeté) lép be az értelem nyugalmába … Így észrevesszük, hogy magunknak is ismeretlenek 
vagyunk, de ezen az alapon megkísérelhetjük, hogy másokkal együtt létezzünk.”30 Kristeva a koz-
mopolita Egyetemes Köztársaság kanti ideáját támogatja, ahol az idegenek (étrangers) megkapják a 
más(ik)oknak járó tiszteletet, vagyis a különbözőséghez való joguk elismert lesz. Ez a kozmopolita 
államszövetség a kulturális, nyelvi, felekezeti különbségeket, valamint a bolygót lakó népek sokszí-
nűségét teljességgel tiszteletben tartaná. Ez lehetne biztosítéka annak, hogy az „ismeretlenek” rendel-
kezzenek vendégjoggal, azon az alapon, hogy a világ kerek, mindenkié, és hogy „alapvetően senkinek 
sincs több joga a másiknál a területhez.”31 E gyakorlati észből fakadó megfontolásból Kant levezette 
a mások iránti vendégszeretet meghatározását, melyet aztán Derrida is jegyez: „A vendégszeretet azt 
a jogot jelenti, hogy egyetlen külföldi (étranger) se legyen ellenségként kezelve azon a földön, ahova 

érkezik.”32 Napjainkra egyfajta toleráns erkölcsi kozmopolitizmus így annak a régi vallási látomás-
nak a szekuláris megfelelőjévé lett, mely soknyelvű és sok népből álló közösséget gondolt el; mely az 
„ismeretlen” bibliai dicsőítéséből ered; s melyet a próféták és Szent Pál oly nyomatékosan támogattak.

Úgy vélem, hogy a kísértetiesnek, mint az identitásban lakozó másságnak ez a pszichoanalitikus 
feltárása hasznos eszköz lehet az idegen depathologizálásához. A szakadék tehát mostantól az emberi 
tudat feltételezett homogenitásába kerül, így a másikról – végre – elfogadhatjuk, hogy tulajdonképpen 
a self belsejében lakozik. Kristeva érvelése szerint ezentúl „az ismeretlen nem rassz, sem nem nem-
zet … hanem mi magunk vagyunk a magunk számára is ismeretlenek: megosztott selfek vagyunk.”33 
Kristeva felveti, hogy ez a felfedezés teljes egészében összefügghet Freud életútjával, aki egyszerre 
bennfentes és kívülálló: Európa különböző részein át, Galíciától Velencéig és Párizsig, New Yorkba, 
majd Róma és London irányába vándorló nomád zsidó. Még mélyebb megközelítésben: ez a felfede-
zés kifejezi, milyen a „más(ik)ok” iránti mély tudattalan rossz érzés egyetemes tapasztalata; miközben 
ez a rossz érzés a belsőleges, pszichénket formáló ősjelenettel való elfojtott kapcsolatunkból szárma-
zik. „A másikkal együtt éléshez fűződő rossz érzésem” – magyarázza Kristeva –, „az én ismeretlensé-
gem, az ő ismeretlensége, olyan kérdéses logikán alapul, mely a lendület és nyelv, természet és szim-

30 Kristeva, Etrangers á nous-mêmes, 250.
31 I. Kant: Essay on Perpetual Peace (Az örök béke). 1795, ahogy Kristeva idézi: i. m. 253–4.
32 Kant, ahogy Kristeva idézi, uo. 253.
33 Kristeva, 268. 
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bólum különös csoportját irányítja, s mely nem más, mint a tudattalan, melyet már mindig korábban 
meghatározott a más(ik).”34 Kristeva a self-más(ik) kapcsolat talányára ezt a terápiás választ ajánlja:

Az átvitel kibogozása – a különbözőségnek, a másik iránti szeretetünknek vagy gyűlöle-
tünknek, a másságnak, mint pszichénk alkotóelemének a nagy dinamikája teszi lehetővé, hogy 
a másikból kiindulva összhangba kerüljek a saját idegenségemmel vagy különbözőségemmel; 
hogy játsszam vele és együtt éljek vele. A pszichoanalízis úgy tapasztalja meg magát, mint a 
másikba, majd magunkba vezető utazást, mely a tisztelet etikája felé tart az összeegyeztethe-
tetlen vonatkozásában is. Hogy is lehetnénk toleránsak ismeretlenekkel, ha nem tudjuk, hogy 
magunk számára mi is ismeretlenek vagyunk?”35

Kristeva végül összekapcsolja a heideggeri és freudi szempontokat, és azt az érdekes kérdést veti 
fel, hogy az ismeretlenek legismeretlenebbike a saját végességünk árnyéka. A képzeletbeli hason-
más, mely újra és újra kísért bennünket a zavaró ismeretlenség ködén át (l’inquiétante étrangété), 
nem más, mint a halálfélelmünk. Saját halandóságunk belénk vésődött, mint Sein-zum-Tode (halál-
felé-való-lét, vagy halálhoz viszonyuló lét), de ennek kísértetét nem bírjuk elviselni. Ez olyan elvi-
selhetetlenné válhat, hogy sokunk átviszi gyanútlan ismeretlenekre, akiket ettől kezdve legnagyobb 
ellenségeinknek hívunk.

Heidegger a Lét és idő 40. szakaszában már előállt egy ügyes elemzéssel, mely azt vizsgálta, hogy a 
halállal szembeni egzisztenciális szorongásunk miképp válik a radikális Unheimlichkeit megtapasztalá-
sává, vagyis zavarodottsággá, annak érzésévé, hogy nem vagyunk otthon önmagunkban. Heidegger ezt 
ezzel a mondattal fejezte ki: „In der Angst ist einem »unheimlich«”.36 Ennek az ontológiai modellnek 
alapján próbálja Kristeva, ahogy Lacan is, újradefiniálni a Kísérteties freudi felfogását.

Ahhoz, hogy a másikat, mint a saját ismeretlen részünket el tudjuk fogadni, szükség van az ego egy 
bizonyos fokú decentrálására, mely felnyitja a selfet az új, az oda nem illő és a váratlan felé. Amint a 
különbözőséggel szembeni védekező mechanizmusainkat félretesszük, akkor vagy pszichotikus összeom-
lás vár ránk, vagy új képek poétikájához és új gyakorlati etikához emelkedünk. Egy ilyen poétika arra hív 
bennünket, hogy az idegent szublimáljuk egy képzeletbeli színdarabba (így megelőzhetjük a bűnbakká 
tétel és háború tényleges megcselekvését); egy kölcsönös pszichoanalitikus etika pedig elősegítheti – ha 
indirekt módon is – egy új, kozmopolita politika megjelenését, melyben a szolidaritás a „tudattalan tuda-
tára” épül.37 Ugyanis, ha mindannyian elfogadjuk, hogy mi magunk vagyunk az ismeretlenek, akkor nin-
csenek is ismeretlenek, csak más(ik)ok, akár mi magunk.

De talán ez a pszichoanalitikus megközelítés túlságosan is leegyszerűsíti a képletet? Hiszen a külön-
bözőséget egyszerűen csak a tudattalan psziché dialektikájára vezetné vissza? Bármilyen kifinomult és 
összetett is legyen egy ilyen olvasat, ez a történetnek csupán a fele. Más szavakkal: ha a dekonstrukció 
túl hirtelen rendeli alá az Azonost a Másiknak, a pszichoanalízis is túl hamar alárendelheti a Másikat 
az Azonosnak. És ha így tesz, ezzel azt kockáztatja, hogy a transzcendencia külsőlegességét a pszichi-
kai immanencia nyelvi játékai közé rendeli. Ha ezek a gyanúk helytállóak, a csel az lenne, hogy meg-
próbálunk egy olyan ösvényen járni, mely valahol a különbözőség és az immanencia homlokegyenest 
ellenkező szélsőségei között van. Mindezt észben tartva lépünk tovább az értelmezés harmadik modell-
jéhez: az önmagunk-mint-másik kritikai hermeneutikájához.

Önmagunk-mint-másik: hermeneutika és másság

 Noha mind a dekonstrukció, mind a pszichoanalízis jelentős leírásokat kínál arról, hogy etikai 
szempontból mennyire figyelünk tudatosan más(ik)okra, mégsem hiszem, hogy bármelyik is elégsé-
ges leírást tudna adni. Hiányzik valami kulcsfontosságú. Felvetésem az, hogy ezt a hiányt legjobban 
egy diakritikus cselekvéshermeneutikával lehetne betölteni. Mert ha a) a dekonstrukció felfedi, hogy a 
más(ik) és az idegen felcserélhető, ezáltal arra figyelmeztetve, hogy minden hozzánk érkező rendelke-
zik egyfajta nem csökkenthető különbözőséggel, és ha b) a pszichoanalízis felfedi a más(ik)nak a sze-
repét, mint a self pszichés projekcióját, akkor a hermeneutika feladata marad, hogy a kritikailag meg-
alapozott ítéletek iránti, járulékos szükséglettel törődjön. Nem elég egyszerűen a mögöttünk, vagy ben-
nünk lakó más(ik)ra nyitottnak lenni, noha ez alapvető. Ha csak ideiglenesen is, de tudni kell különb-
séget is tenni a másság különböző fajtái közt.

A hermeneutika feltételezése szerint a más(ik) sem nem abszolút transzcendens, sem nem abszo-
lút immanens, hanem valahol a kettő között helyezkedik el. Ez pedig azt sugallja, hogy többnyi-
re közvetlenül kapcsolódik a selfhez, olyan módon, hogy ez már saját magában is megalapoz etikai 
kapcsolatokat. Az emberi diskurzusban előfordul, hogy valaki mondott valakinek valamiről valamit. 

34 Uo. 269.
35 Uo. 269.
36 L. a kommetárt: Kristeva: Etrangers á nous-mêmes, 279, valamint ugyanennek a könyvnek (R. Kearney: Strangers, Gods and 

Monsters) 7. fejezetét, melyben a szerző a heideggeri félelem-fogalmat elemzi.
37 Kristeva, uo., 284.
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Ennek során az egyik self a másik selffel kommunikál, felismerve, hogy ha nincs teljes szimmetria 
a kettő között, ez akkor sem jelent teljes aszimmetriát. Nem minden self van gyógyíthatatlanul meg-
törve vagy összezúzva.

Az önbecsülés egy minimális hányadosa – szerintem – feltétlenül szükséges az etikában. Enélkül 
ugyanis nem lehetek morális ágens, aki képes másoknak tett ígéreteit megtartani. Ha nem rendelkezem 
valamilyen önazonossággal vagy -állandósággal, nem tudnám a múlt emlékeiből felidézni magam, s 
nem tudnám a jövőbe sem előrevetíteni magam úgy, hogy a másiknak tett vállalásaim (melyek a múlt-
ban tétettek) valóra válhassanak (a jövőben). A narratív identitást ezért nem lehet egészében elhagy-
ni, mint az ismeret illúzióját. Épp ellenkezőleg, az a narratív identitás, mely fenntart valamilyen ön-
azonosságot az idő múlásával is, az lehet a másik iránti hűségnek a garanciája. Hogy lehet valaki hű a 
másikhoz, ha nincs self, mely hű lehetne?

Véleményem szerint Lévinas alábecsüli az önazonosság nélkülözhetetlen szerepét a különbözőség-
gel való viszonyban. A nyugati filozófiát (Platón Parmenidészétől Husserl Karteziánus elmélkedések 
és Heidegger Lét és idő c. művéig) elsősorban azért illeti kritikával, mert az kizárja a másikhoz mint 
más(ik)hoz kapcsolódás lehetőségét (kath’auto, ahogy Lévinas a platóni terminussal élve fogalmaz). 
A filozófiai irányzatok nagy részében a másik csupán az ego tudatának horizontján jelenik meg.38 Ezt 
leghangsúlyosabban Husserl mutatja be az Ötödik Karteziánus elmélkedésben, a másság létrejöttének 
formatív analízisében. A Másik itt mindig egy alter ego, mely, ennek megfelelően, olyan egóként van 
bemutatva, vagy érzékelve, mely más, mint az enyém. Ezért a Másik sosem adott önmagában, vagy 
közvetlenül (in direkter Weise zugänglich), csak valamilyen közvetítőn keresztül (Mittelbarkeit), tehát 
az egóm tükrözésén, vagy módosításán át.39 Ez a fenomenológiai elmozdulás a transzcendentális ide-
alizmus felé – Lévinas szerint – jellemző „tünete” az egész nyugati metafizikának, mely hajlamos a 
Másikat az azonos megkettőződéseként nézni. Lévinas ezzel szemben úgy fogalmaz, hogy csak a „tár-
gyiasító megismerés” szándékosságának teljes felforgatása biztosíthatja a Másik nem csökkenthető 
különbözőségét.40

De, ahogy Ricœur megjegyezte, nem létezhet olyan kapcsolat a másikkal, mely valamilyen módon 
át ne formálná az abszolút értelemben vett másikat egy relatív értelemben vett másikká – egy másik 
selffé (pros heteros). A másiknak mint abszolútnak (kath’auto) abszolút manifesztációját lehetetlen 
elgondolni. A másik nem léphet be a hermeneutikai körbe anélkül, hogy a képes ábrázolás hálózatába 
be ne kerülne, legyen bármilyen „passzív”, vagy tudat-előtti.41

Ennek megfelelően ezt úgy tudom összefoglalni, hogy a másik „idegenítelenítésének” egyik leg-
jobb módja az, hogy felismerjük, hogy a) mi magunk is más(ik)ok vagyunk; b) hogy a másik is egy 
más(ik) self. Mert ha az etika joggal várja tőlem a másik személy egyediségének tiszteletben tartását, 
akkor ugyanúgy elvárhatja, hogy elismerjem, hogy a másik egy másik self, aki egyetemes jogokkal 
és felelősségekkel rendelkezik, tehát olyan valaki, aki szintén fel tudja bennem ismerni a selfet, aki 
képes a megismerésre és a véleményalkotásra. A különbözőség látnokaival együtt kinyilatkoztathat-
nánk, hogy a másik olyan abszolút értelemben más, hogy minden narratív cselekedetet: emlékezést, 
várakozást felülmúl; de ez nem csak annyit jelentene, hogy az ígéret megtartásának alapvető gyakor-
latát veszélyeztetjük, hanem azt is, hogy a tanúságtétel hasonlóképp etikai gyakorlatát is fenyegetjük. 
Ahogy Ricoeur fogalmas Lévinas-nak írt válaszában: „Nem reménykedhetünk jogosan az emlékezet 
visszatérésében, az emlékezetes elmarasztalásán túl? Máskülönben hogyan írhatná Emmanuel Lévinas 
a következő józan feliratot: „a legközelebbiek emlékére”?42

A narratív emlékezet igyekszik megőrizni azoknak a bizonyos más(ik)oknak néhány nyomát – 
különösen a történelem áldozatai esetében –, akik, ha nem emlékszünk rájuk, a nem-lét igazságta-
lanságába vesznek. A narratív emlékezetnek eme etikai feladata tökéletes összhangban van a bibli-
ai paranccsal, hogy emlékezzünk – zakhor –, miközben elutasít minden olyan elgondolást, hogy az 
elveszett más(ik)at visszahozzuk valamilyen fantázia-„jelenlét” formájában. A tanúságtétel megörö-
kítésre szolgál, annak hangja, nem pedig ereklyetartó. Ezért helyeslem az emlékezés hermeneuti-
kai modelljét, melyet oly gondolkodók mozdítottak előre, mint Ricœur és Gadamer, s mely a mássá-
got kevésbé az azonossággal szemben magyarázza, mint inkább partnerként, aki az azonosság belső 
jelentésének létrehozásában közreműködik.43 És valóban, tán nem a más(ik) eme jelentése, vagyis – 
legalább részben – a bennem lakó, az engem a magam számára is ismeretlennek megtartó ismeretlen 
az, mely betölti a morális „lelkiismeret” alapvető funkcióját (Gewissen)? Nem lehet tán ezt anélkül 

38 Lévinas: Totality and Infinity (Teljesség és végtelen). Pittsburgh, Dusquesne University Press, 1969, 65. L. még a következő 
kommentárt: R. Bernasconi: The Alterity of the Stranger and the Experience of the Alien (Az ismeretlen különbözősége és az idegen 
tapasztalata). In: Jeffrey Blœchl (szerk.): The Face of the Other and the Trace of God (A Más[ik] arca és Isten nyoma). New York, 
Fordham UP, 2000, 66.

39 E. Husserl: Cartesian Meditations (Karteziánus elmélkedések). (Angolra fordította D. Cairns) The Hague, Martinus Nijhoff, 1970, 
109–15.

40 Lévinas, Totality and Infinity, 67.
41 L. a szerző részletesebb kifejtését a témáról: The God Who May Be (Az Isten, aki lehet). Bloomington, Indiana University Press, 2001, 

elsősorban az első fejezetet: Toward a Phenomenology of the Persona (A személy-fenomenológia felé), 9–19.
42 Paul Ricœur: Autrement: Lecture d’Autrement qu’être ou au-delá de l’essence d’Emmanuel Levinas. Paris, Presses Universitaires de 

France, 1997, 9.
43 L. Th. Brockelman: The Frame and the Mirror: On Collage and the Postmodern. Evanston, Northwestern University Press, 2001, 

129–44.
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teljesíteni, hogy a morális lelkiismeretet mindössze a tudatalatti elfojtás, vagy szublimáció „hatása-
ként” magyarázzuk, ahogy azt néha a freudiánusok és a lacaniánusok teszik?44

Összefoglalásképp megemlíthetjük itt a lelkiismeret hívása előtt a mély „passzivitás” vagy „fogé-
konyság” fenomenológiai tapasztalatát: vajon a belül lakozó más(ik) az, aki arra hív minket, hogy a 
kívül levő más(ik) érdekében cselekedjünk? Ha kizárjuk azt, hogy a másik a selfbe be, s onnan ki is tud 
lépni, a szubjektumot így arra kárhoztatjuk, hogy egy körbezárt, autisztikus ego legyen; a másik pedig 
olyan más lesz, hogy végképp elidegenített, teljesen különálló másság marad, s így kínzó, üldöző és 
bénító hatású lesz. Ahogy fentebb is említettem, e lévinas-i forgatókönyv szerint a self csak saját ter-
mészete és akarata ellenére lehet etikus; ki-ki olyan helyzetben találja magát, ahol mélyreható támadás 
éri, lemezteleníttetik, meg van fosztva saját értelmezésétől, mikor ki van téve egy abszolút értelemben 
vett Más(ik)nak, aki vezeklést követel.

Ezzel az önpusztító lehetőséggel szemben állva, a self‒más(ik) kettős komplex fenomenológiája 
arra indít bennünket, hogy a másságot illetően hermeneutikai pluralizmust fogadjunk el, tehát a „külön-
bözőség” egyfajta „poliszémiáját”. Ez a mi lelkiismereti és testi tapasztalatainktól a más(ik) személye-
kig terjedne, legyenek akár élők, akár holtak (az őseink); vagy egy isteni Más(ik)ig, aki lehet élő, vagy 
jelen nem lévő.45 Eszerint az olvasat szerint nincs olyan külső, vagy olyan tudattalan másság, melyet 
ne tudna legalább minimálisan értelmezni egy self, akár többféleképp is, még ha egyik értelmezés sem 
abszolút, megfelelő vagy kimerítő. A másik nem olyan traumatikusan elidegenítő, hogy túszul ejtsen. 
És nem is annyira nyomorultul alávetett, hogy uralkodóvá lehessek. Etikai viszonylatban én sem úr, 
sem szolga nem vagyok. Én self vagyok egy másik self előtt, aki lehet fivér, nővér, felebarát, polgár, 
ismeretlen, özvegy, árva: aki ugyanúgy szeretetre vágyik, ahogy maga is szeret. Ismétlem, ez ugyan-
akkor nem jelenti, hogy visszalépnénk valamilyen hegeli önmegduplázás-dialektikához, sem a husser-
li apprezentációs modellhez, mely a másikat egy alter egóvá csökkenti.46

A kritikai hermeneutika szerint a self-más(ik) kapcsolat szembenáll a kölcsönös elismerésen alapu-
ló társadalmak égoisme-à-deux ideájával. Ehelyett az etikai lelkiismeret gyakorlatát mutatja fel, mely-
nek lényege, hogy a másik belém vésődött, mint valamilyen el nem fojtható, kívülről jövő hívás. A lel-
kiismeretnek éppen ez a hívása az, ami megtörheti az ego-cogito zárt körét, s ami figyelmeztet, mivel 
tartozunk másoknak. Itt a self önazonossága fejezi ki magát a másság iránti nyitottságban – paradox és 
csodálatos módon. Ez az igazi vendégszeretet.

A hermeneutika nem hajlandó a más(ika)t olyan külsőlegesnek és elidegenedettnek tekinteni, hogy 
aztán végleg idegenné váljon. Így aztán az egót a másikhoz hasonló selffé teszi, és azt is biztosítja, 
hogy a másik megtarthat egy alapvető mozgékonyságot és kettősséget. A másik nincs sem túl közel, 
sem túl távol, nem túl ismerős, de nem is túl idegen ahhoz, hogy elkerülje a figyelmem. A hermene-
utika így biztosítja, hogy a másik nem csúszik az azonosságba, de nem is száműzi magát valamilyen 
elérhetetlen különbözőségbe, s így marad kapcsolatban a másikkal. Szerintem eme etikai kapcsolat-
nak köszönhetően (mely mindig törekszik a másikat kicsit kevésbé idegenné tenni) tudunk különfé-
le, akár csak provizórikus értelmezéseket ajánlani akár egyik, akár másik irányba. Végül, úgy hiszem, 
ez összhangban van olyan felismerésekkel, melyek lehetőséget adnak, hogy megkíséreljük megítélni, 
milyen típusú másokkal van dolgunk.

Bemutattam, hogy három olvasatunk – a dekonstruktív, a pszichoanalitikus és a hermeneutikai 
– azt tanítja nekünk, hogy a morális kritikát nem szabad a moralizáló szélsőségek irányába eltolni. 
Mindhárom olvasat arra szolgál, hogy emlékeztessen: az ítéletet – de facto – az értelmezések ütközé-
se formálja. El kell tehát ismernünk, hogy bár az etikai kritika a mások és idegenek közti különbség-
tétel nélkülözhetetlen összetevője, mégsem állhat a sokféle értelmezést lehetővé tevő hermeneutikai 
imperatívusz fölött. Ez az imperatívusz olyannyira különböző gondolkodóknál, mint Derrida, Kristeva 
és Ricœur, egyaránt megjelenik. Az igazságosság megőrzése sem kíván kevesebbet. A másság etiká-
ja nem fekete-fehér, hanem szürke és szürke kérdése. Mindezzel nem a relativizmust igyekszem támo-
gatni, hanem épp ellenkezőleg, arra buzdítom magunkat, hogy megfontoltabban ítéljünk, hogy aztán 
igazságosabban ítélhessünk. 
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