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Előbb van az idegenség, mint az ismerősség. Amikor egy írástudó Jézushoz odament, s megígérte, hogy követni 
fogja, bárhova is megy, akkor Jézus így válaszolt: „A rókáknak van barlangjuk és az égi madaraknak van fészkük, de 
az Emberfi ának nincs hova fejét lehajtania.” (Mt 8,19–20) Jézus ezzel arra utalt, hogy az emberi nemnek nincs fi x 
helye a világban, szemben az állatokkal, amelyek minden faja genetikailag meghatározott környezetben él, amelyen 
nem változtathat. A vakond helye a föld alatt, a sas helye az égben, a ponty helye a vízben van. Az embernek nincs 
nemének megfelelően programozott környezete. Az embernek világa van, amelyet maga rendez be, teremti meg 
magának a helyet, amelyet ismer, amivel szemben ott tátong az ismeretlenség. Heidegger helyesen állapítja meg, hogy 
az emberi lét háza a nyelv, amelynek szavai, mondatai jelölik ki a térben és az időben az „itt” és a „most” ismerős 
pontjait, szemben a „nem itt” és „nem most” végtelenbe vesző, ismeretlen pontjaival.

A Semmivel szembenézve az embernek nincs más választása, mint az önmeghatározás, amely mások nélkül lehetetlen 
lenne. Az ismerősség az eredendő idegenség leküzdése, amely csak időleges lehet, hiszen az ember útja ugyanott végző-
dik, ahol kezdődött. Nincs társunk a születéskor, miként nincs társunk a halálban sem. Az ismerősség megteremtése 
a kommunikáció és a cselekvés révén történik. Ami egyszer ezeknek az eszközöknek az alkalmazása révén létrejött, az 
nemzedékről nemzedékre továbbörökítődik, megteremtvén az ismerősség köreit, amelyeken túl az idegenség űrje tátong.

Az ismerősség elsődleges körének központja az „én”, aki csak a Másik tükrében válhat azzá, aki lesz, cserébe 
adva a Másiknak a maga énje megtapasztalásának lehetőségét. Idegenek találkoznak, s ismerőssé válnak egymás 
szemében, miközben frusztrálja őket Apollón felszólítása: „Ismerd meg önmagad!”, aminek nem tudnak eleget tenni.

Az önmagának idegen, de a másiknak ismerős én az  és a , szorongások és remények, traumák és 
boldog várakozások drámai terében nő föl, amelyre még vissza sem tud emlékezni, hiszen a lényegi, a meghatározó 
történések a beszéd előtti fejlődési szakaszban mentek végbe. A drámai térben a Másik segít vagy árt, de az idegen-
ségből és a személytelenből csak akkor lesz ismerős és személyes, ha tulajdonságai egyénítik. Ez akkor következik be, 
ha a másik személy változó helyzetekben is mindig ugyanúgy viselkedik, nem azt teszi, amit hasonló helyzetben a 
többiek tesznek, s amit tesz, azt láthatóan szabadon választja, nem pedig kényszernek engedelmeskedik. Az ily módon 
megkonstruált személy ismerős és személyes lesz, akiben éppen úgy szándék, akarat munkál, mint abban, aki látja.

Persze nincs semmi garancia arra, hogy a konstrukció hiteles és valóságos lesz. Az „én”, lévén maga is aktív, 
nem szívesen ismeri el hibáit, felnagyítja erényeit, a valóságot vágyai tükrében látja. Következésképpen a Másik, 
bármennyire is ismerős és személyes, hol ördögnek, hol angyalnak tűnik, mikor hogyan hozza a szükség.

Egyszerűbb s egyben nehezebb a helyzet, amikor a Másik teste egy csoport jele, amelyhez az én nem tartozik. Ebben az 
esetben az idegenség sűrű, áthatolhatatlan ködbe burkolja a Másikat, ami elsősorban arra szolgál, hogy megerősítse az oda-
tartozást a „mi” csoporthoz. Az „ők” elképzelésébe valós és valótlan elemek egyaránt vegyülnek, de ami valós, annak alapja 
sem több, mint a személyes tapasztalat, amely jellegénél fogva csonkítja, szegényíti az „ők”-ről alkotott képet. A kép valótlan 
tartalmai szabadon, korlátlanul bontakoznak ki a képzeletben (Kearney 2003). A kollektív idegenség úgy jelenik meg, mint 
a boszorkány Macbeth előtt, akivel a félelem utóbb azt mondatja, hogy „előtte semmi sincs, csak ami nincs” (Macbeth I.3). 
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A kollektív idegenség egyként válthat ki csodálatot és rettenetet, bár még a tündérekben is van valami irritáló. 
A szörnyetegek ijesztő mélységeket nyitnak meg a szemlélőben, aki nem tudja, hol is van ő. Az ókori görög mítoszok 
telis-tele vannak szörnyetegekkel, amelyek szerepe a tanúságtétel és a fi gyelmeztetés. A hős, aki legyőzi a szörnye-
teget, sosem lehet biztos abban, hogy kit győzött le: önmagát vagy a Másikat?

A „mi” és az „ők” funkcionális idegensége, kölcsönö-
sen megkonstruált negatív elképzelése a csoporton belül 
kohéziót és ismerősséget hoz létre. Heidegger helyesen mu-
tat rá, hogy Heraikleitosz híres 53. töredéke nem a háborút 
dicsőíti, mint azt a „síró fi lozófus” felületes értelmezői gon-
dolják, hanem a szembenállás identitásképző, identitáserő-
sítő szerepét hangsúlyozza. „A szembehelyezkedés ugyan 
mindennek az elvetett magja, ám úgyszintén (és minde-
nekelőtt) mindennek a legmagasabbja – őrzője –, éspedig 
azért, mert egyeseket istenekként mutat, másokat meg em-
berekként, egyeseket szolgaként hagy a nyitottba előjönni, 
másokat meg szabadokként.” (Heidegger 1992)

Az igazi probléma a határ megvonása, amelyen innen az ismerős, s amelyen túl az ismeretlen húzódik. Pascal egy 
párbeszédben két embert idéz meg, akik közül azt egyik meg akarja ölni a másikat. A leendő áldozat kérdésére: „Miért 
ölsz meg engem?”, a leendő gyilkos a következőt válaszolja: „Hát nem a folyó másik oldalán laksz? Barátom, ha ezen az 
oldalon laknál, gyilkos lennék, és igazságtalanságot követnék el, ha most így megölnélek, de mivel a másik parton laksz, 
vitéz katona vagyok, és ez így helyes.” (Pascal 1983, 293. o.) A határ dönti el, hogy a másikat megölni bűn vagy erény.

A határ egyik oldalán az erények, a pozitívumok, a másik oldalán a bűnök, a negatívumok vannak, amelyeket az 
auto- és heterosztereotípiák tesznek fel- és megismerhetővé a saját csoport és a másik csoport tagjai számára. A ha-
tárok többnyire merevek, át nem eresztőek, esszenciális különbségeket sugallnak azért, hogy senkiben se ébredjen 
csábítás a kitérésre, a határ átlépésére. 

A belsőből külsővé tett idegen elrettentő elképzelése azt célozza, hogy a Másik ne emberként, hanem szörnye-
tegként jelenjen meg, aki inkább állat, mint ember, természete vad, külseje szőrös, teste bűzt áraszt, hangja messze 
hangzó és érthetetlen. Keresztény nyelven szólva az idegen az Ördög, aki a nő, a zsidó, a cigány képében jelenik meg. 
Ezzel szemben az ismerős szelíd, illatos, teste szőrtelen és tiszta, beszéde csendes, érthető. 

A Másik riasztó képe csak szükséges, de nem elégséges feltétele az ellenségképzésnek. A szembenállásban edzett 
identitás a valóság saját csoport által konstruált változatát alternatívátlannak, magától értetődőnek, természetesnek 
tartja, amelynek tisztaságát az exterioritásban eleve benne rejlő alternativitás fenyegeti. A Másik másképpen viselkedik, 
mást és máskor tesz, s közben ugyanúgy meg van győződve igazáról, mint az, aki a csoportközi határ innenső oldalán 
van. A magától értetődőségek ütközése félreértést szül, amiből hamis oktulajdonítás, ártó szándék feltételezése szár-
mazik, éppen úgy, ahogyan azt a Róka és a Gólya meséjében látjuk. A Róka lapos tányérban szervírozza a vendégként 
meghívott Gólya vacsoráját, aki a nála rendezett vacsorán viszonzásul karcsú nyakú üvegben tálalja az étket. A mese 
ráadásul nem használja ki a lehetőséget, amit a Gólya számára kedves, de a Róka számára undorító békacsemege, 
illetve a Róka számára természetes, de a Gólya számára természetellenes varjúpecsenye közötti különbség tartogat. 

A kölcsönös félreértésből származó hamis oktulajdonítás az ártás szándékának benyomását mélyíti el a felekben, 
akik ezt frusztrációként élik meg, amit törvényszerűen agresszió követ. Az agresszióra válasz nem lehet más, csak agresz-
szió, s ezáltal elszabadul a Morton Deutsch által oly érzékletesen leírt rosszindulatú társadalmi folyamatok bűvös köre, 
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amelynek mémjei nemzedékről nemzedékre örökítik tovább az áthatolhatatlan idegenségérzetet és a vele járó ellensé-
geskedést (Deutsch 1973). Az eredmény a „destruktív jogosultság”, amelynek érzete felhatalmazza az utódokat, hogy 
megbosszulják az elődeik ellen a Másik által ténylegesen vagy képzelten elkövetett szörnyű tetteket, gyilkosságokat, nők 
megerőszakolását, gyermekek elrablását. A forgatókönyv újra meg újra megismétlődik (Böszörményi-Nagy 1993).

Végezetül érdemes számot vetni azzal a kérdéssel, hogy mire jó az ellenség. Mire kell a xenofóbia? Egyértelműnek tűnik, 
hogy az ellenségnek fontos szerepe van az önazonosság fenntartásában. A határ másik oldalára került idegenbe minden 
belevetíthető, ami a határon innen undorító, tisztátalan, szégyentelen. Az idegen a külsővé tett belső bűnök láthatóvá tett, 
megvetett hordozója. A bűnbak szerepére különösen alkalmasak a kisebbségek. Látványos példa a központi hatalmak 
első világháborús vereségében a zsidóknak tulajdonított szerep, amelyet magyarázatként a szélsőjobb politika Közép- és 
Kelet-Európa országaiban széltében-hosszában felhasznált 1920 után. A kudarc hamis oktulajdonítása egyben önfelmen-
tés, a szembenézés, az önbírálat okozta disszonancia elhárítása is, ami mentesít a kollektív lelkiismeret-furdalás terheitől.

A xenofóbia antropológiai állandó, amely nem iktatható ki az emberi létből. A saját és az idegen közötti ha-
tárok megvonása, a saját lét feszültségeinek másikba vetítése, az előítéletetek, a sztereotípiák a szembehelyezkedés 
tudáskészletének nélkülözhetetlen elemei. Ezek az elemek mozgósulnak és állandósulnak a harcban, amelynek 
forgatókönyvével a politikusok sokszor visszaélnek.

Ebben az esetben a harc program, amely a harcban állók fi gyelmét eltereli belső problémáikról. Aki harcban áll, az 
felmentést kap az emberi életet értelmessé és nemessé tevő értékeket mellőző tettekért. A harc elodázza mindazt, amiért 
élni érdemes. Nem számít az egyéni boldogság, az emberi méltóság, a szabadság és a biztonság. Mindent fel kell áldozni 
a harcban álló közösségért. Önvédő háborúban mindez igaz is lehet. Az a hatalom azonban, amely békében hirdet 
harcot, és saját népében keresi az ellenséget, rosszul teszi ezt. Az öncélú harc szerfelett megnehezíti az állampolgárok 
összessége számára, hogy tökéletesebbé tegyék a nemzet politikai közösségét, amelyben élnek, megvalósítsák az igazsá-
gosságot, biztosítsák a belső nyugalmat és a külső védelmet, biztosítsák a szabadság áldásait maguk és utódaik számára. 
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