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Wolfgang Müller-Funk: Theorien des 
Fremden

Az idegenséggel való szembesülés tartalmai egyre inkább hozzátartoznak a globalizált 
világ mindennapjaihoz. Az ilyen tapasztalatok azonban már évszázadok óta foglalkoz-
tatják intenzíven az európai kultúrát. A modernitás korában gyümölcsöző provokációk 
gyújtópontjai voltak, hiszen az ismert és megszokott gondolat- és életformák, eljárások 
megkérdőjelezése a modernség lényegéhez tartozik. Az idegenségről való beszéd azon-
ban Waldenfels szerint könnyen álszentséghez vezethet: „Beszélünk az idegenségről, 
és közben úgy teszünk, mintha nem tudnánk, miről van szó.”1 Tekintettel arra a látvá-
nyos „karrierre”, amelyet a fi lozófi ában, a társadalomtudományokban, az irodalom-
tudományban, a pszichológiában és a politika nyelvében az olyan fogalmak, mint az 
idegen, az idegenség, az elidegenedés, az alteritás, a külföldi, a migráns és a menekült 
fogalmai az elmúlt években befutottak, Waldenfels fi gyelmeztetését a legkomolyabban 
kell vennünk. Aligha véletlen, hogy az újabb kiadású kézikönyvekben, enciklopédiák-
ban és az európai fi lozófi atörténet szótáraiban2 önálló tárgyszóként sem az idegen, sem 
pedig az idegenség fogalmát nem találjuk meg. Habár az idegenség problémájáról is 
elmondható, hogy már az ókori görögöket is élénken foglalkoztatta (elég, ha Aisz-
k hü  losz Oltalomkeresők című tragédiájára gondolunk), és feldolgozásának kísérletei 
Európa történetével is mélyen összefonódnak, a nyugati fi lozófi ai gondolkodás csak 
a 18. szá zad végétől emelte témái közé. Azóta az idegen és az idegenség fogalmai 
egyre heterogénabbá váltak, amelyekben eltérő tudományterületek, diszkurzus for mák 
és elméleti koncepciók keresztezik egymást. A nyelvi megfi gyelések is óvatosságra 
intenek bennünket. Ismét csak Waldenfels volt az, aki az „idegen” melléknévi (idegen 
nyelv, idegen kultúra) és főnévi (az idegen) használatának különös viselkedését szóvá 
tette. Úgy viselkedik, mint „egy vírus”, amely minden szó jelentéséhez „hozzáragad” 
és „megfertőzi”.3

Wolfgang Müller-Funk önálló tárgyként kezeli az idegenség problémáját. A címbe 
foglalt többes szám azonban világosan jelzi, hogy az idegenség fogalmának és a róla 
szóló elméleteknek a heterogenitása is érvényre jut a tárgyalásban. A könyv tizenhá-
rom fejezete olyan elméleteket ismertet és értelmez, amelyek nem csupán diszcipliná-
risan vannak távol egymástól, hanem az idegen és az idegenség alakzatát is eltérően 
értik és keretezik. 
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Az első fejezet melléknévként használt fogalmakat vezet be, mint amilyen az „ide-
gen”, a „más”, a „külföldi”, amelyek aztán főnevekkel változnak, és ez a változékonyság 
lényegében már elővételezi a könyv egyik legfontosabb állítását, vagyis hogy a későb-
biekben metaforákról lesz szó, amelyek mindenféle szubsztancializálódásnak ellenáll-
nak. (16.) A következő oldalon viszont ezt olvassuk: „Ez a könyv abból az alaptézisből 
indul ki, hogy az »idegen« fogalma, hasonlóképpen a »kultúráéhoz«, amellyel felbont-
hatatlanul összefonódik, nem határozható meg egyértelműen”. (17.) Itt tehát az idegen 
már fogalomként tér vissza. A fogalmak tudományos funkciója jelentésük és haszná-
lati módjuk meghatározhatóságán nyugszik. Az alakzatok ezt a kognitív elvárást nem 
teljesítik. A metaforikusság és a fogalmiság különbözősége ebben a könyvben sem tün-
tethető el. A ténynek, hogy a fi lozófi a, az irodalomtudomány és a pszichológia nyelvét 
átjárja a metaforikusság, ebben az esetben két következménye van. A könyv tárgya 
bizonyos fokig meghatározatlan marad. A nyelvnek ez a sajátossága emellett tág teret 
nyit az értelmezések előtt. Régóta tudjuk, hogy a fi lozófi a és a vele rokon tudományok 
nyelvei soha sem lehetnek tisztán fogalmi jellegűek, és azt is tudjuk, hogy az irodalom 
bizonyos szövegei, nyomatékosan például a koraromantika korában, amelynek néhány 
fontos alkotását Wolfgang Müller-Funk is tárgyalja, a fi lozófi a közelségét keresték.4

A jó néhány diszciplína belátását összekapcsoló bevezetés célja megfelel a tárgy 
heterogenitásának. „Az az igény vezet, hogy lehetőleg sok, a társadalom- és a humán-
tudományok területén lényeges elméleti kezdeményezést tárgyaljak, és bemutassam, 
miként járultak hozzá az alteritás jelenségeinek értelmezéséhez.” (31.) Nagy előnye 
a kifejtésnek, hogy minden egyes szerző nézeteit konkrét szövegek rendkívül közeli 
és alapos olvasatával szemlélteti. A könyv abból indul ki, hogy a nyugati gondolko-
dás a második világháború után az idegenről és az idegenségről folytatott diszkurzus 
során terjesztette ki és újította meg a polgári humanizmus hagyományának etikai és 
egzisztenciális dimenzióit. Ez a megújulás Franciaországban vette kezdetét bizonyos 
hegeli és heideggeri szövegek recepciója által. Az első lépést kétség kívül Alexandre 
Kojève tette meg sajátos Hegel-értelmezésével, aki először vette észre, hogy a tiszta 
ész [Vernunft] eredete nem vezethető le a tiszta ész működéséből. Wolfgang Müller-
Funk könyve egyfajta tematikus összefoglalását nyújtja a háború utáni francia fi lozó-
fi a fővonalainak. Az első nemzedék számára (ide tartozott Kojève, Sartre, Lévinas és 
Merleau-Ponty) főleg Heidegger volt mérvadó, míg a második nemzedék (ide tarto-
zott Foucault, Barthes, Kristeva, Nancy, Derrida és Lacan) visszafordult a modernség 
nagy provokatív gondolkodóihoz, Marxhoz, Nietzschéhez és Freudhoz. E kulturális 
transzfer során egyre kevésbé van szó az idegenről, sokkal inkább a másikról és az 
alteritásról. Ezt a hagyománytörténést a könyv nem önálló folyamatként mondja el. 
Sartre, Kristeva és Lévinas elméleteinek bemutatása után Simmel és Schütz követ-
kezik, majd Lacanra kerül a sor, hogy aztán az aacheni iskola, majd Edward Said és 
Homi Bhabha posztkoloniális elméleteit tárgyalja, és az út innen vezet Derridához. 
Feltételezem, hogy az elmesélhető zárt hagyománytörténetek feloldásával a könyv még 
4  Jürgen Brokoff, Das Verhältnis philosophischer und literarischer Sprache bei Hans Blumenberg und 
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nyomatékosabbá kívánja tenni az idegen alakzatának heterogenitását, és az egyes kez-
deményezések viszonylagos elszigeteltségére is rá kíván mutatni, akkor is, ha a könyv 
belső utalásrendszere kiválóan működik a fejezetek között.

Az egyetemi segédkönyvnek szánt összefoglalásban a kritikus mindig könnyen 
talál hiányzó elemeket. Itt csupán két dolgot említek, amelyek hasznos hozzájárulást 
nyújthattak volna az idegen alakzatának részletes bemutatásához. Az egyik ilyen 
Hermann Cohen neokantiánus fi lozófi ájának a másikról [der Nächste] szóló elbeszé-
lése, amelyet Cohen tanítványai, Benjamin, Buber, Hartmann, Scholem, Rosen zweig 
és a hozzá lazábban kapcsolódó Lévinas fejlesztettek tovább. Ezzel a könyv teológiai 
aspektusokkal is gazdagodhatott volna, ami most meglepően hiányzik a könyvből. 
Azért nevezem meglepőnek ezt a hiányt, mert az idegenről és a másikról szóló beszéd 
az európai kultúrában nagyon hosszú időn keresztül a teológia rendszereiben alapo-
zódott meg. Jóval kisebb a meglepetés, ha fi gyelembe vesszük, hogy a mai humántu-
dományok kapcsolata ritka és esetleges a teológiával. 

Egy másik mozzanat, amely hiányzik az elbeszélésből, Hannah Arendt politikafi lo-
zófi ája. Habár a neve többször is előkerül a könyvben, mindenütt a háttérben marad. 
1943-ban írott Mi, menekültek (We Refugees) című esszéje nagy segítséget nyújthatott 
volna a migráns és a menekült személyes entitásának megkülönböztetésében, illetve 
az életveszélyből való menekülés és a beilleszkedés tapasztalatainak jobb megértésé-
ben. „Elveszítettük az otthonunkat, vagyis a hétköznapok ismerősségét. Elveszítettük 
a foglalkozásunkat, és emiatt elveszett a bizalmunk abban, hogy a világban valahogy 
hasznosak lehetünk. Elveszítettük a nyelvünket, és ezzel a reakcióink természetessé-
gét, a gesztusaink egyszerűségét, az érzéseink minden mesterkéltségtől mentes kifeje-
zésének képességét. […] Mindez a privát világunk összeomlását jelenti”.5

Hannah Arendt szövege az intimitásig ismert és a bensőségesen saját ellentéteként 
írja le az idegenséget. Az otthon és az otthonosság elvesztésének tapasztalata kezdettől 
fogva hozzátartozik az idegenségről szóló elbeszélésekhez. Ez a bipolaritás erős össze-
függést mutat a demokratikus rendszerek önértelmezésével, amelyek az emberi jogokat 
nem utolsó sorban az egyes ember biztonsághoz fűződő jogából vezetik le. Az idegen-
ség problémájának demokratikus felfogása, amely a téma szociológiai megközelítéseit 
máig kizárólagosan uralja, a könyv szemléletét is mélyen meghatározza. Mindez szá-
mos ponton explicit formát ölt, hiszen a könyv az európai menekültválság idején író-
dott, és elsősorban a német akadémiai közönséget szólítja meg egy olyan időszakban, 
amikor a terror és az etnicista populizmusok a világ sok pontján egymást támogatva 
veszélyeztetik a modern európai kultúra emberi jogi alapvetését.

Wolfgang Müller-Funk Derrida és Lacan elméleteire támaszkodva igyekszik meg-
haladni a saját és az idegen kettősségére épülő szemléleti szerkezeteket. Mindkét szerző 
munkáit kiváló értelmezések közvetítik, ahogyan Irigaray genderelméletét és Bhabha 
hibriditáskoncepcióját is. A dekonstrukció Wolfgang Müller-Funk számára „a nyelvi 
megalkotottságában megalapozott bináris gondolkodás korrekcóját, revízióját” jelenti. 
(221.) Ez a megállapítás vezet a következő belátáshoz: „Amennyiben a dekonstrukció 
5  Hannah Arendt, We Refugees = Altogether Elsewhere. Writers on Exile, szerk. Marc ROBINSON, 
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a saját alakzatát dekonstruálja, tendenciózusan feloldja az idegenségét is”. (338.) Úgy 
vélem, ezzel a megállapítással olyan kérdéshez vezeti a könyv az olvasóját, amelyet 
a kontinentális fi lozófi ai és irodalomtudományi gondolkodás ma aligha háríthat el 
magától. Azzal a lépéssel, amelyet dekonstrukciónak nevezünk, növekedett-e az euró-
pai társadalmak befogadóképessége mellett az idegennel folytatott nyílt együttmű-
ködés képessége is, aminek híján az előbbi is csakhamar visszafejlődik? Elégségesen 
járult-e hozzá a dekonstrukció a bipoláris szerkezetek diverzifi kálásához annak érde-
kében, hogy az saját és az idegen ne jelenhessék meg esszenciális minőségként a tár-
sadalmi interakciókban, hanem a térben és az időben refl ektáltan változhassanak? 
E képesség nélkül szükségszerűen csúszunk vissza egy olyan helyzetbe, amelyben az 
idegen csak leküzdhető ellenség vagy jobb esetben tolerálható másik lehet, jóllehet 
az utóbbi is nélkülözi az együttműködés etikáját. A tárgyalt könyv nélkülözhetetlen 
segítség az ilyen kérdések világos megfogalmazásában.

(Francke, Tübingen, 2016.)


