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Kerekes Erzsébet

NYELV ÉS JÁ TÉK GADAMER ÉS 
A KÉ SEI WITTGEN STEIN FI LO ZÓ FI Á JÁ BAN
Be ve ze tés

Azt a meg ál la pí tást, hogy a ké sei Wittgen stein és Hans-Georg Gadamer el kép ze lé sei kö zel áll nak 
egy más hoz, már ma ga Gadamer is meg fo gal maz ta.1

E ta nul mány cél ja e két ki emel ke dô fi  lo zó fus nyelv fel fo gá sá nak fel vá zo lá sa, ös  sze ha son lí tá sa. 
Mind két szer zô ese té ben a nyelv és a meg ér tés prob lé má ja áll a kö zép pont ban. Mind ket ten küz-

de nek azon fel fo gás el len, mely sze rint a nyelv ma ra dék ta la nul tárg  gyá te he tô, te hát a jel el mé le tek 
el len. Ezek ar ra a gon do lat ra épí te nek, hogy a nyelv csu pán a gon dol ko dás esz kö ze és a sza vak 
pusz tán a gon do la tok meg je le ní té sé re va lók, mely gon do la tok ön ma guk ban lé tez het nek.

Hei deg ger hez ha son ló an a ké sei Wittgen stein és Gadamer a nyelv lo gi kai ide ál ját bí rál ják. Mind-
ket tô jük po zi tív vá la szá ban pe dig fon tos sze re pet tölt be a já ték fo gal ma. A nyelv já ték (Sprachspiel) 
wittgen stei ni fo gal ma sok ha son ló sá got mu tat Gadamernek a mû vé szet já té ka, va la mint a nyelv 
já té ka (beszélgetés/Gespräch) fe lé va ló ori en tálódásá val.2

Már a be ve ze tô ben szót kell ej te nünk ar ról, hogy – na gyon ha son ló nyelv fel fo gá suk el le né re 
– Wittgen stein nél és Gadamernál még is két el té rô célt kü lön böz tet he tünk meg. Wittgen stein a nyelv-
já té kok meg vi lá gí tá sa ré vén a fi  lo zó fi  ai prob lé mák tö ké le tes el tû né sét sze ret né elérni3, ezért azo kat 
ál prob lé mák nak mu tat ja be, me lyek okai a ha mis át vi te lek egyik nyelv já ték ból a má sik ba. Eze ket a 
nyel vi üres já ra to kat igyek szik ki küsz öböl ni.

Gadamer vi szont a prob lé má kat a ma guk ne héz sé gé ben pró bál ja fel dol goz ni, a pla tó ni di a lek ti kát 
kö vet ve, te hát nem akar va la mi fé le za vart ki ik tat ni. A tit ko kat nem banal izál ja, ha nem igyek szik ti tok jel-
le gü ket meg vi lá gí ta ni. Szá má ra a nyelv ta la ja nem csu pán a fi  lo zó fi  ai ér tel met len ség re duk ci ó já nak te-
rü le te, ha nem ma ga is egy min den ko ri ér te lem-egész, me lyet új ból és új ból vé gig kell gon do l nunk.4

Szent Ágos ton nyelv vel kap cso la tos gon do la tai ugyan ak kor mind két fi  lo zó fus szá má ra ki in du ló pon tot 
jelen tet tek.5 Azon ban Gadamer más ágos toni szö veg hez nyúl vis  sza, mint Wittgen stein, és kü lön bö zô 

1 Pél dá ul Fe no me no ló gia és di a lek ti ka kö zött cí mû írá sá ban: „… el kép ze lé se im kö zel áll nak a ké sei Wittgen stein 
játékfogalmához.”(In: Vul go. 2000/3-4-5. 6. o.)
2 „… ké zen fek vô, hogy vi lág ta pasz ta la tunk nyel vi sé gét a já ték mo dell je alap ján gon dol juk el.”(Gadamer: Fe no me-
no ló gia és di a lek ti ka kö zött. In: Vul go. 2000/3. 6. o.)
3 Lásd a Fi lo zó fi  ai vizs gá ló dá sok – a to váb bi ak ban FV-133.§-át./
4 Lásd Gadamer: A fe no me no ló gia moz gal ma cí mû ta nul má nyát. In: Athenaeum. 1993/I./
5 Je len ta nul mány ban nincs mó dunk rész le te sen ki tér ni az ágos toni nyelv fel fo gás be mu ta tá sá ra.  Azt vi szont ki kell 
hang sú lyoz nunk, hogy Ágos ton kü lön bö zô mû ve i ben a nyelv nek más-más as pek tu sát pró bál ja meg vi lá gí ta ni. Ezért 
a ha tás tör té net (leg alább) két kü lön bö zô ér tel me zé sét erô sí ti meg: egy részt a jel el mé let egyik aty ja ként tart ják 
szá mon (Lásd pl. A ke resz tény ta ní tás ról cí mû mû vét, mely ben ki fej ti, hogy a sza vak je lek). Ezt az ol da lát bí rál ja a 
ké sei Wittgen stein. Más részt a hermeneu ti ka egyik aty ja ként is me ri az utó kor (lásd pl. A szent há rom ság ról cí mû 
mû vét, mely ben szó és do log bel sô egy sé ge ke rül elô tér be), ez az ol da la ins pi rál ja Gadamert. 
Ágos ton az el sô fi  lo zó fus, aki a nyelv el sa já tí tá sá ra vo nat ko zó meg fi  gye lé se it a nyelv lé nye gé nek meg vi lá gí tá sá ra 
hasz nál ja. A Val lo má sok I/VIII. sza ka szá ban a gyer mek Ágos ton nyelv ta nu lás ára em lé ke zik. Itt amel lett lát szik 
ér vel ni, hogy a gyer mek a nyel vet a dol gok ne ve i nek meg ta nu lá sá val sa já tít ja el, s eb ben a rá mu ta tás (elô ze tes 
gesz tus nyelv) van se gít sé gé re. A pusz tán rá mu ta tás sal va ló szó je len tés meg adá sát, ma gya rá zá sát vi szont már 
ma ga Ágos ton is bí rál ja egy má sik mû vé ben: De Mag istroban. Ez írá sá ban a nyelv rôl egy bo nyo lul tabb ké pet ál lít 
elénk, hisz meg vi lá gít ja a rá mu ta tás para dox onát. Ez zel meg elô le ge zi Wittgen stein kri ti ká ját az oszten zív de fi  ní-
ció fö lött: „Ha va la ki azt kér dez né tô lem, mi az, hogy men ni, és én egy jel nél kül úgy pró bál nám meg ta ní ta ni ar ra, 
amit kér de zett, hogy men ni kez dek, ho gyan vé de kez het nék az el len, hogy azt gon dol ja, ép pen an  nyi a me nés, 
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a vi szo nyu lá si mód juk is a vá lasz tott ágos toni szö veg ré szek hez. Amíg Wittgen stein bí rál ja Ágos tont 
esz köz sze rû nyelv fel fo gá sa mi att (a Val lo má sok El sô köny vé nek VIII. fe je ze tét idéz ve), ad dig Gadamer 
hermeneu tiká ja szá má ra az ágos toni-k eresztény inkarná ció tan (a De Trini tate mû) ösz tön zést je lent.

I. A KÉ SEI WITTGEN STEIN NYELV FEL FO GÁ SA

AZ ÁGOS TONI NYELV KÉP WITTGEN STEI NI BÍ RÁ LA TA

A Fi lo zó fi  ai vizs gá ló dá sok egy Ágos ton-idé zet tel kez dô dik (Val lo má sok I/VIII-ból). Wittgen stein ezt 
a szö veg részt elô ször a Nagy gépi rat-ban hasz nál ta, a Bar na könyv meg írá sá tól pe dig azon ér ve lé sé-
nek ki in du ló pont ja ként tart hat juk szá mon, me lyet a Fi lo zó fi  ai vizs gálódá sok-ban dol goz ki. Fon tos, 
hogy Wittgen stein Ágos ton ön élet raj zi írá sá ból vá lasz tott egy pas  szust, nem pe dig nyelv rôl szó ló 
refl  e xi ó i ból. (Meg jegy zem, hogy Gadamer sem úgy ne ve zett nyelv fi  lo zó fi  ai ágos toni mû bôl ins pi rá-
ló dik, ha nem A Szent há rom ság ról cí mû te o ló gi ai mun ká ból.) Az ágos toni fel fo gást Wittgen stein 
nem mint ki bon tott nyelv el mé le tet bí rál ja, ha nem mint egy elô te o retikus pa ra dig mát ke ze li, mely 
kri ti kus fi  gyel met igé nyel, ugyan is több fi  lo zó fi  ai el mé let alap já ul szol gál6. 

Hans Johann Glock sze rint a wittgen stei ni Ágos ton-kép négy pont ban fog lal ha tó ös  sze: 
1) a szó je len tés ref er en ciális fel fo gá sa;
2) a mon dat le író fel fo gá sa;
3) az az el kép ze lés, hogy az oszten zív de fi  ní ció a nyelv alap ját ké pe zi,
4) a gon dol ko dás nyel ve a mi nyil vá nos be szé dünk alap ját ké pe zi.
Wittgen stein az ágos toni nyelv kép alap vo ná sa it rész le tes kri ti ká nak ve ti alá. Sa já tos stra té gi á ja a 

Fi lo zó fi a vizs gá ló dá sok 1–64. §.-ban, hogy fi k tív nyelv já té ko kat hasz nál a meg ér tés for má i nak meg-
ala po zá sá ra. Ek ként ve szi szem ügy re pél dá ul az épí tôk nyel vét (2,6–8. §.). Az ágos toni ké pet pe dig 

mint amen  nyit meg tet tem. Ha ezt gon dol ja, té ve dés ben van, mert úgy fog ja meg ítél ni, hogy aki mes  szebb, vagy 
ke vés bé mes  sze megy mint én, az nem is men t.” (Augustinus, De Mag istro. Bécs, 1961. 39. o. Idé zi Ke le men Já nos: 
A nyelv fi  lo zó fi a rö vid tör té ne te Pla tón tól Hum bold tig. Áron ki adó, Bu da pest, 2000. 50. o.)
Csak rá mu ta tás sal nem le het azo no sí ta ni a rá mu ta tás tár gyát (nem tud juk, hogy pl. egy adott tárgy szí né re vagy 
for má já ra kell gon dol nunk, vagy cse lek vés ese tén, a fent em lí tett ágos toni ne héz ség be üt kö zünk).
Van egy fon tos ki vé tel, mely cá fol ni lát szik azt, hogy Ágos ton tel je sen el kö te lez te vol na ma gát a kon ven cional itás té tel 
mel lett, mely A szent há rom ság ról mû vé ben ta lál ha tó: „igaz szó az igaz tárgy ról”. E mû vé ben kü lönb sé get tesz kül sô és 
bel sô szó kö zött, to vább gon dol va a szto i kus ha gyo mányt. Nyelv és gon dol ko dás vi szo nyát vizs gá ló elem zé sei ins pi rál ták 
Gadamert az Igaz ság és mód szer cí mû mû vé nek meg írá sa kor. A gon do lat az, amit be lül a szí vé ben min den ki ki mond. A 
bel sô szót gon dol ko dás sal mond juk ki. A gon do lat a be széd ak tu sa ré vén a mon dás ál tal lé te zik. A bel sô szó a szív sza va 
hang ta lan, nem ré sze egyet len nyelv nek sem, de azért ez sincs hí ján az ér zé ki elem nek, hisz be lül be széd és lá tás egy. 
A kül sô szó az ér zé kek nek szól, min dig va la mi lyen nyel ven hang zik el. „az is mert dol gok ból ki ala kí tott gon do lat az a 
szó, ame lyet szí vünk ben ki mon dunk, s ez se nem gö rög, se nem la tin, se nem más nyel vû szó, de ami kor be széd ben ki 
akar juk fe jez ni ezt, mint is mert dol got, a meg fe le lô je let al kal maz zuk”. Ez az el mé let az is te ni Ige te o ló gi ai fo gal má val 
áll kap cso lat ban, egy ben ér tel me zi is azt. „A mi sza vunk is úgy vá lik hang zás sá, mint aho gyan az Ige test té let t.” Az 
Is ten egy sza vát az em be rek csak kü lön fé le kép pen hall hat ják meg, az Is ten sza va sok kü lön fé le nyelv sza va in ke resz tül 
árad szét az em be rek szí vé be és szá já ba. A szó jel sze rû meg ha tá ro zá sa te hát itt (a bel sô be széd re) nem ér vé nyes. A 
bel sô szó egye te mes, nyelv-sze rû, de nem az egyes nyel vek hez ha son ló. A nyel vek kü lönb sé ge csak fo ne ti kai.
6 So kan sze mé re ve tik Wittgen stein nek, hogy lé nye gé ben egy nem lé te zô el len fe let bí rál, mert olyan as pek tu sok 
el len fo gal maz meg gon do la to kat, ame lyek nem tu laj do nít ha tó ak Ágos ton nyelv fel fo gá sá nak. Ezért sok ku ta tó 
meg kér dô je le zi a wittgen stei ni kri ti ka je len tô sé gét, ha té kony sá gát. Far kas Ka ta lin is emel lett hoz fel ér ve ket, ki mu-
tat ván, hogy sem Ágos ton, sem Frege, Rus sell vagy Car nap nem kép vi se lik a Wittgen stein ál tal be mu ta tott ágos toni 
nyelv ké pet (Far kas Ka ta lin: A tár gyak meg ne ve zé se. Az ágos toni nyelv kép kri ti ká ja a Fi lo zó fi  ai vizs gá ló dá sok ban. 
In: Vilá gosság.2001/2–3.). Ez zel el len té tes az a vé le mény, hogy, bár a Wittgen stein ál tal fel vá zolt ágos toni nyelv kép 
egy- e gy vo ná sát (rész le tét) va ló ban nem ta lál hat juk meg Ágos ton nál, Fre genél, Rus sell nél stb., azért még tel jes sé gé-
ben meg fe lel e gon dol ko dók nyelv fel fo gá sá nak (aho gyan egy ka ri ka tú rá ról rá is mer he tünk ar ra, akit áb rá zol, mert 
ép pen a lé nye ges tu laj don sá go kat na gyít ja föl). Ezt a vé le ményt oszt ja Mekis Pé ter, és e fe lé haj lom ma gam is.
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úgy ke ze li, mint egy pri mi tív el kép ze lést ar ról a mód ról, aho gyan a nyelv mû kö dik, vagy mint a mi nyel-
vünk nél pri mi tí vebb nyelv el kép ze lé sét. Wittgen stein el len ve té se it rö vi den így fog lal hat juk ös  sze:

a)  Úgy ne ve zett szünkat e gore matikus ki fe je zé se ket ad meg (név elôk, mutatónévmás, kö tô sza-
vak), me lyek csak egy kon tex tus ban ér tel me sek.

b)  Az ágos toni ál lí tás, mely min den szó meg ne ve zô jel le gét hang sú lyoz za, csak a tu laj don ne vek, 
men  nyi ség ter mi nu sok és osz tály ne vek ese té ben tá maszt ha tó alá. Fi gyel men kí vül hagy ja 
az igé ket, mel lék ne ve ket, ha tá ro zó-, kö tô- és elô szó kat, mu ta tó- és in du lat sza va kat (27. §.).

c)  A fô né vi ki fe je zé sek ese té ben is kü lönb sé get kell ten nünk a je len tés és akö zött, amit a szó 
kép vi sel. „Ha N. M. meg hal, úgy azt mond juk, hogy a név hor do zó ja halt meg, s nem azt, hogy 
a név je len té se.” (40. §.) 

d)  Kü lönb sé get kell ten nünk egy mon dat (Pla tón Szók ra tész ta nít vá nya volt és Arisz to te lész 
ta ní tó ja) és egy pusz ta név lis ta kö zött (Szók ra tész, Pla tón, Arisz to te lész). Csak egy mon dat 
mond va la mit, ez zel egy fo lya ma tot je lent ve a nyelv já ték ban (49. §, 22. §.)

e)  Az ágos toni kép el len tét ben áll a nyelv já té kok sok fé le sé gé vel. A le írás ki egé szít he tô kér dé sek kel, 
pa ran csok kal, vicc me sé lés sel, kö szö nés sel, üd vöz let tel, átok kal, imá val, ké ré sek kel, for dí tás sal 
(23. §.). A le írás nem a leg ki sebb kö zös ne ve zô je a kü lön bö zô nyel vi cse lek vé sek nek.

Wittgen stein bírál ja7 azt a vo nat ko zás-kon cep ci ót (re fe ren cia-kon cep ci ót) is, mely a pszi cho ló gi-
ai és pla to ni kus ref er en ciális je len tés el mé le tek mö gött hú zó dik meg. Ezek az el mé le tek a je len tést 
mint nem ma te ri á lis en ti tást posz tulálják.8

A ké sei Wittgen stein al ter na tí vá ja: a szó je len té se több nyi re hasz ná la tá ban áll. Egyes ki fe je zé sek 
ese té ben úgy ma gya rá zunk, hogy rá mu ta tunk a szó hor do zó já ra. (43. §.) 

2. WITTGEN STEIN NYELV JÁ TÉK FO GAL MA 

1930-tól Wittgen stein axi o ma ti kus rend sze rét ki egé szí ti a nyelv já ték-kon cep ció. Ez az ana ló gia a for ma lis ták tól 
szár ma zik, ôk az arit me ti kát mint já té kot ke ze lik, me lyet a ma te ma ti kai szim bó lu mok kal kell ját szani.9 A já ték-
ana ló gia a kalku lus(analógiá)t fo ko za to san vált ja fel, a lo gi kai tér he lyét a nyelv já té kok moz gás te re ve szi át. 
Witt gen stein a nyelv já ték fo ga lom se gít sé gé vel rá irá nyít ja a fi gyel met a be széd és já ték kö zöt ti ha son ló ság ra, 
pon to san úgy, ahogy a kal ku lus ana ló gia meg vi lá gít ja a nyelv nek és a for má lis rend szer nek a ha son ló sá gát. 
A ki in du ló pont mind két ana ló gia ese té ben az, hogy a nyelv sza bá lyok ál tal ve zé relt te vé keny ség: 

a)  A nyelv nek, amint egy já ték nak is, kons ti tu tív sza bá lyai van nak, még pe dig a nyelv ta ni szabá lyok.10 
Ezek azt ha tá roz zák meg, hogy mi he lyes és ér tel mes (ez zel de fi  ni ál ják a já té kot, a nyel vet). 

b)  Egy szó je len té se (nem nyel ven kí vü li tár gy, re lá ció vagy fo ga lom, ame lyet a szó kép vi sel, ha-
nem) a funk ci ó ja ál tal meg ha tá ro zott. A je len tés egy adott nyel vi szi tu á ci ó ban meg ha tá ro zott 
funk ció. Te hát a sza bá lyok tól függ. Úgy ta nul juk a sza va kat, hogy meg ta nul juk, mi re al kal maz-
hat juk. Akár csak a sakk já ték ese té ben: a sakk fi  gu rá kat nem tár gyak kal köt jük ös  sze, ha nem 
meg ta nul juk, ho gyan mozoghat nak.11
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7 A bí rá lat ki fej té se meg tör tént a kon fe ren ci án, és mi vel er re most nincs le he tô sé gem, egy rész le te sebb ta nul má-
nyom ban vis  sza fo gok tér ni az in nen ki ma ra dó elem zés hez.
8 Wittgen stein az oszten z ió mind két vál to za ta el len küzd: nem csu pán a fi  zi kai (kül sô), ha nem a bel sô oszten z ió el len is. Ez 
utób bi ra épí tik a nyelv egész épít mé nyét a pri vát nyelv hí vei. Wittgen stein sze rint vi szont a pri vát nyelv ese té ben nem be-
szél he tünk szabá ly(ok)ról, sem tu dás ról, mert nincs pub likus kri té ri um, ami hez a szó hasz ná lat nak iga zod nia kel le ne.
9 Wittgen stein rá mu tat ar ra, hogy az arit me ti ka épp oly ke vés sé a tin ta je lé tôl „cse lek szik”, mint a sakk já ték a fa fi -
gu rák tól. És azt sem mond hat juk, hogy a szám je gyek vagy sakk fi  gu rák va la mi ért áll nak, va la mit kép vi sel nek.
10 Wittgen stein szá má ra a nyelv fe no me no ló gi ai vizs gá la ta a nyelv tan vizs gá la tát je len ti.
11 „ Ha va la mi lyen nyel ven gon dol ko dom, úgy a nyel vi kife jezések mel lett nem le beg nek még je len té sek is elôt tem, 
ha nem a nyelv ma ga a gon dol ko dás hor do zó ja.” (F. V. 329. §)
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c)  Egy mon dat nem más, mint egy fo lya mat vagy moz du lat a nyelv já té ká ban, az ér tel me (Sinn) 
pe dig a ki bon ta ko zó nyel vi te vé keny ség ben be töl tött funk ci ó ja (23. §.). A min den ko ri szi tu á-
ci ó tól függ, hogy me lyik fo lya mat le het sé ges. Min den szi tu á ci ó ban meg ha tá ro zott vá la szok 
ér tel me sek, mi a latt má sok ki zá ród nak. 

Wittgen stein ked venc pél dái a sakk mel lett a kör já té kok és a tánc (is). A Spiel (já ték) ere de ti 
je len té se a tánc, az ál lan dó an is mét lô dô ide-o da mozgás.12 Wittgen stein a nyelv já té kok hoz for du-
lás sal a fi  gyel met a szim bo liz mus ról az em be ri pra xis ra irá nyít ja. A wittgen stei ni nyelv já ték-fo ga lom 
de fi  ni ál ha tat lan, ô ma ga sem ha tá roz za meg se hol vég ér vé nye sen, csu pán pél dák kal ír ja le, hi szen a 
nyelv já ték ‘lényegének’ de fi  ni á lá sa a wittgen stei ni csa lá di ha son ló ság elv nek mon da na el len. Nem 
le het meg ad ni pon tos de fi  ní ci ót, kö zös lé nye get, de nem is szük sé ges a hasz ná lat hoz. 

A nyelv já ték ki fe je zést Wittgen stein négy kü lön bö zô funk ci ó ban hasz nál ja: Glock sze rint: a ta nu lás 
gya kor la ta; fi k tív nyelv já té kok; nyel vi cse lek vé sek; s vé gül a nyelv mint já ték mind e fo ga lom kö ré be 
esnek.13 Ezek kö zül ér de kes sze re pet töl te nek be a fi k tív nyelv já té kok, e hi po te ti kus, pri mi tív mó don 
ki fun dált nyel vi te vé keny sé gek, me lye ket Wittgen stein ös  sze ha son lí tó tárgy ként hasz nál fel. A tisz ta 
és egy sze rû nyelv já té kok kell, hogy fényt de rít se nek a mi bo nyo lult nyelv já té kunk ra, va ló szí nû leg 
az erôs kont raszt ál tal. E fi k tív nyelv já té kok hasz ná la tát leg alább két fé le kép pen ér tel mez het jük: 

1)  A mi bo nyo lult be szé dünk pri mi tív nyelv já té kok ból épül fel. Ez a fel te vés ural ja a Bar na köny vet, 
de a Fi lo zó fi  ai vizs gá ló dá sok ban hát tér be ke rül. 

2)  A fi k tív nyelv já ték ré sze egy ar gu men tum nak, mely reduc tio ad absur dum mód ján hasz nál ta tik. 
Az ágos toni nyelv kép nek kell, hogy meg fe lel je nek ezek a kis pél dák (2. §.)

A nyelv ta nu lás gya kor lá sá val kap cso la to san a nyelv já ték úgy je le nik meg, mint egy ér te lem rend-
szer, amellyel a gye rek sa ját anya nyelv ét ta nul ja. A mon da tok nak nincs le író funk ci ó juk, a sza vak 
nem le ír ják a fáj dal mat, a tra u mát, stb., ha nem he lyet te sí tik, egy be fo nód nak ve le. Ez a wittgen stei ni 
né zet ro kon Gadamer fel fo gá sá val, aki szin tén küzd a jel el mé le tek el len. Gadamer sze rint az ud va ri as 
gesz tu sok, sza vak nem je lei az ud va ri as ság nak, ha nem ma gát az ud va ri as sá got je len tik. 

A mi nyel vi te vé keny sé ge ink ös  sze fo nód nak, és egy ben be le ágya zód nak a nem nyel vi te vé keny sé ge-
ink be. Nyelv já té kunk az élet for mánk ba ágya zó dott. Ezen pra xis sal va ló ös  sze kap cso ló dás mi att csak 
az élet fo lya má ban van je len té sük a szavak nak.14 Glock hív ja fel fi  gyel mün ket ar ra, hogy Wittgen stein 
a nyelv já ték fo gal mát so ha sem azo no sí tot ta az élet for má val, csu pán an nak ré sze ként vizs gál ja. Még is, 
Wittgen stein ki ter jesz ti fo gal mát kü lön bö zô te rü le tek re: a tu do má nyok, a val lás, stb. nyelv já té ká ról is 
be szél. A Fi lo zó fi  ai vizs gá ló dá sok 7. §.-ában ezt ír ja a nyelv já ték ról: „Az egé szet is – a nyel vet és azo kat a 
te vé keny sé ge ket, ame lyek kel a nyelv ös  sze fo nó dik – nyelv já ték nak fo gom ne vez ni.” A já ték mo dellt ké sôbb 
más fi  lo zó fu sok is fel hasz nál ják. Dum mett egy mon dat ver i fi ká cióját ha son lít ja ös  sze egy sakk játsz ma 
nye ré sé vel, Hin tik ka a bú jócs ka já té kot hasz nál ja a kvan torsze man ti ka meg fo gal mazásához.15

3. A SZA BÁLY WITTGEN STEI NI KON CEP CIÓ JA16

A nyelv já ték sza bály kö ve tés. A sza bály a ké sei Wittgen stein nél nem je lent abszt rakt for mu lát/té telt, 
amely szem be ál lít ha tó vol na a tô le füg get len egyes em pi ri kus ese tek kel. A sza bá lyok az egye di 
ese tek ben je len nek meg, sza bály és al kal ma zás ös  sze fo nó dik. Te hát itt már nem a lo gi ka min dent 

12 Hans-Georg Gadamer: Igaz ság és mód szer, 1984. Gon do lat, Bu da pest, 89. o.
13 Hans Johann Glock: Wittgen stein le xi kon, 2000. Wis senschaftliche Buchge sellschaft, Darm stadt
14 Az olyan já té kok, mint a Scrab ble Wittgen stein szá má ra nem szá mí ta nak nyelv já ték nak, hisz a sza vak nak elô ször 
mon dat ös  sze füg gés ben van je len té sük.
15 Gadamer já ték fo gal má ra, mely Wittgen steiné vel ro ko nít ha tó, a ké sôb bi ek ben té rünk rá. 
16 Kö zel áll Gadamer al kal ma zás-fel fo gá sá hoz.
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ura ló tör vé nye i rôl van szó, me lyek a ko rai Wittgen stein nél ki je löl ték az ös  szes szám ba jöhetô sza bály 
le he tô ség te rét. A ké sei Wittgen stein nél a lo gi ka már nem ôr köd het a nyel vi moz gá sok fe lett, már 
nem ké pes a ki mond ha tó ság ha tá ra it meg ad ni. A sza bály kö ve tés nek a csa lá di ha son ló ság-fo gal mán 
ala pu ló mo dell je az in di vi duum, em pí ria, ta pasz ta lat ver sus sza bály, fo ga lom dichotómiát szün te ti 
meg. Ezért érez zük Wittgen stein sza bály fo gal mát oly kö ze li nek Gadamer al kal ma zás fo gal má hoz.

A hoz zá ér tés (ap pre ci a tion) fogal ma17 szin tén kap cso ló dik a ké sei Wittgen stein sza bály fo gal má-
hoz. A hoz zá ér tés jár tas ság a kul tú ra bi zo nyos te rü le tén, és ér tô meg íté lést je lent (ze ne mû, öl töny, 
stb. meg íté lé sét). Mekis Pé ter így ír az appre ci a tion ról:

„A jár tas ság ugyan is töb bet je lent az adott te rü let (…) sza bá lya i nak pon tos is me re té nél és me cha-
ni kus al kal ma zá sá nál. A szak ér te lem, a mû ér tés fel té te le zi a sza bá lyok fo lya ma tos – tudatos vagy 
ön tu dat lan – új ra ér tel me zé sét, az ér tel me zés el vá laszt ha tat lan a sza bály kö ve tés gya kor la tá tól. Az 
ér tô íté let köl csön ha tás ban áll a sza bál  lyal, ame lyet alka lmaz.” 18

Gadamer is ös  sze kap csol ja fô mû vé ben az al kal ma zást az ér tel me zés sel és a meg ér tés sel; 
te hát mind két fi  lo zó fus sze rint a konk rét al kal ma zá sok érin tik, ala kít ják a sza bályt, nem pusz tán 
má sod la go sak. 

A csa lá di ha son ló ság wittgen stei ni el ve ki mond ja, hogy egy- e gy fo ga lom hasz ná la ta ese té-
ben sem be szél he tünk egy sze rû lo gi kai szub szumá cióról, nem kü lö nít he tünk el egy pla to ni kus 
lé nye get, mely a fo ga lom je len té se vol na (füg get le nül a hasz ná la tá tól), mely bôl ré sze sed ne, vagy 
mely alá so rol hat nánk a fo ga lom ös  szes hasz ná la tát. Wittgen stein sze rint a fo ga lom kü lön bö zô 
hasz ná la tai úgy vi szo nyul nak egy más hoz, mint egy csa lád tag jai: a kö ze leb bi ro ko nok kü lön-
kü lön ha son lí ta nak egy más ra, de ez „a ha son ló sá gi re lá ció nem tran zit ív” (Mekis Pé ter). Nincs 
te hát egyet len, a tel jes csa lád ra ér vé nyes dif fer en tia speci fi  ca, mely nek el mé le ti is me re té ben be 
tud nánk so rol ni a ro ko no kat egy család ba(logikai szub szumá ciót vé gez ve). A tel jes csa lád meg-
is me ré sét csak mint egy be lül rôl tud nánk el vé gez ni, köz tük él ve, meg is mer ve fi  zi kai vo ná sa i kat, 
tem pe ra men tu mu kat kö ze lebb rôl, szo ká sa i kat is, egész gya kor la ti élet vi te lü ket, élet for má ju kat. 
Ugyan így nyelv hasz ná la tunk, fo gal ma ink és a sza bá lyok kö ve té se a gya kor la ti élet vi tel hez kö tôd-
nek, élet for má ba ágya zód nak be le. 

II. GADAMER NYELV FEL FO GÁ SA

1. A JÁ TÉK FO GAL MA GADAMERNÉL

Gadamer a já ték fe no me no ló gi ai le írá sát az Igaz ság és mód szer el sô ré szé nek II. fe je ze té ben vég zi 
el. A já ték fo gal ma Gadamernél esz té ti kai gyö ke rû, a já ték a mû al ko tás lét mód ja ként ke rül elô tér be. 
Gadamer meg ha lad ja azt a dichotómiát, azt az on to ló gi ai el len té tet, amely a kan ti-schil leri esz té ti ká ban 
je len van: a va ló ság (iga zi lét) ver sus mû vé szet já ték (esz té ti kai lét) dichotómiát. Ez utób bi di men zió 
a va lót lan ság, után zás, lát szat, álom, já ték di men zi ó ja, amely bôl az esz té ti ka szub jek tivizálásá val 
ki szo rult az igaz ság és a meg is me rés. Gadamer dest ru ál ja, fel la zít ja, vis  sza nye ri a já ték fo gal mát. 
Szá má ra a já ték, mint va ló ság, mint ko moly do log je le nik meg, a va ló ság pe dig játék sz erû.19 Ez a 
fô gon do la ta ro ko nít ha tó Wittgen stein já ték el kép ze lé sé vel. 
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17 Lásd Lud wig Wittgen stein: Elô adá sok az esz té ti ká ról. La tin Be tûk, Deb re cen, 1998. 16–20. o.
18 In: i. m. Mekis Pé ter: Utó szó. 77. o.
19 „… a va ló ság ma ga is olyan, mint va la mi szín já ték. (…) A já ték lé te min dig va ló ra vá lás, tisz ta tel je sü lés, energeia, 
mely nek telosza ön ma gá ban van” ( Gadamer: Igaz ság és mód szer, 95.o.) „Amen  nyi ben a já ték kép zôd mény, 
úgy szól ván ön ma gá ban ta lál ta meg sa ját mér té két, s nem mé ri ma gát sem mi hez, ami raj ta kí vül van. (…) egy 
ma ga sabb igaz ság szól hoz zánk be lô le.” (Uo. 94.o.)
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Gadamer rá mu tat ar ra, hogy a já té kos-já ték vi szony nem ír ha tó le a szub jek tum-ob jek tum is me-
ret el mé le ti sé má val, mert a já ték nem a já té kos tól tel je sen el tá vo lít ha tó, el szi ge tel he tô, ve le szem-
be ál lít ha tó pusz ta tár gy. A já té kos nem egy olyan szub jek tum, mely tá vol ról ural hat ja, ob jek tí ven 
vizs gál ja a tár gyat, mi köz ben vál to zat la nul azo nos ma rad ön ma gá val. In kább ar ról van szó, hogy a 
já ték nak el sôbb sé ge van a já té kos tu da tá val szem ben.20 A já té kos be le vo nó dik, fel ol dó dik a já ték-
ban, ré sze se dik be lô le, s ez ál tal meg vál to zik. Gadamer cél ja meg sza ba dí ta ni a fo gal mat szub jek tív 
jel le gé tôl, hi szen a já ték a ját szók ré vén csu pán meg mu tat ko zik. A já ték le ját szó dás, a moz gás vég-
re haj tá sa, mint olyan. A já ték szub jek tu ma a já ték. A ját szó a já té kot ma ga fö lött ál ló va ló ság ként 
ta pasz tal ja. Így ta pasz tal juk Gadamer sze rint a mû vé sze tet, a tör té nel met, a tra dí ci ót és a nyel vet is. 
A nyelv ese mény, tör té nés, amely be ele ve ben ne ál lunk, so ha nem lép he tünk tel je sen ki be lô le/fö-
lé je, nem te het jük pusz ta tárg  gyá, nem ural hat juk, aho gyan a lin guis tic turn nyo mán kép zel ték el. 
Ez a gon do lat kö zös Gadamer és a ké sei Wittgen stein fi  lo zó fi  á já ban.

A gadameri hermeneu ti ka pers pek tí vá já ban a já ték lé nye gé hez tar to zik az ide-o da moz gás 
(ah ogy már Wittgen stein-elemzésünkben utal tunk rá, a Spiel/játék/ ere de ti je len té se tánc, mely 
is mét lôd ve újul meg). Ezért te kint het jük a be szél ge tést a nyelv já té ká nak. A be szél ge tés a sza-
vak, gon do la tok ide-o da moz gá sa. A be szél ge tés nek kér dés-vá lasz struk tú rá ja van, dialogikus. 
Gadamer meg fi  gye lé se sze rint, ah hoz hogy ját sza ni tud junk, ott kell len ni még va la ki vagy va la mi 
más nak (sze mély, tárgy vagy fel adat, amit ma gunk nak tû zünk ki). Ez a más sza ba don mo zog hat 
egy bi zo nyos ke re ten be lül. 

Egy já ték lé nye gét Gadamer sze rint azok a sza bá lyok al kot ják, me lyek elô ír ják a já ték tér ki töl té sét, 
te hát be lül rôl ha tá rol ják. Az Igaz ság és mód szer 93. ol da lán Gadamer a já ték zárt sá gá ról be szél, 
mely hez a né zô fe lé va ló nyi tott ság is hoz zá tar to zik (ez a já ték tér egyik ol da la). A já ték lét mód ja az 
ön meg mu ta tás, ez pe dig Gadamer né ze té ben a ter mé szet uni ver zá lis létaspek tusa.21

Az Igaz ság és mód szer má so dik ki adá sá nak elô sza vá ban Gadamer ös  sze kap csol ja a já ték és 
a nyelv ál ta la vég zett fe no me no ló gi ai elem zé sét: „A já ték vagy a nyelv ál ta lam vég zett elem zé sét 
tisz tán fe no me no ló gi ai jel le gû nek szán tam. A já ték nem ol dó dik fel a já té kos tu da tá ban, s ezért is 
több mint szub jek tív vi sel ke dés. A nyelv nem ol dó dik fel a be szé lô tu da tá ban, s ezért is több mint 
szub jek tív viselkedés.” 22 A já ték és a nyelv szub jek tu mot meg ha la dó kö zös sé gi jel le gét a ké sei 
Wittgen stein is ki hang sú lyoz ta, ám – amint Neumer Ka ta lin fi gyelmeztet23 – nem az in di vi duum 
el tû né sé rôl van szó, ha nem a szub jek tum prob lé má já nak a meg elô zô fi  lo zó fi  ai tra dí ci ók hoz ké pes-
ti új meg fo gal ma zá sá ról. A sza bá lyok sze re pe vá lik hang sú lyos sá, de amint az elô zô fe je zet ben 
meg mu tat tuk, a sza bály nem he lyez he tô szem be (az ál ta lam elem zett két fi  lo zó fus né ze té ben) az 
in di vi duum mal, ha nem a ket tô szo ro san ös  sze függ.

2. A KERESZTÉNY-Á GOS TONI INKARNÁ CIÓ TAN MÉL TA TÁ SA GADAMER 
HERMENEUTIKÁJÁBAN

A nyelv fe lej tés tör té ne té ben – mely Pla tón nal kez dô dik – egyet len ki vé tel, Gadamer sze rint, a ke resz-
tény ágos toni inkarná ció tan, mely nem esz köz sze rû en gon dol ja el a nyel vet. Az Igaz ság és mód szer 
har ma dik ré szé ben ke rül sor a ke resz tény inkarná ció tan mél ta tá sá ra. Wittgen stein hez ha son ló an, 

20 Gadamer, H-G: Igaz ság és mód szer. Egy fi  lo zó fi  ai hermeneu ti ka váz la ta. Gon do lat, Bu da pest, 1984. 90. o.
21 Gadamer: Igaz ság és mód szer (a to váb bi ak ban IM). 92. o.
22 Uo: 16. o.
23 Neumer Ka ta lin: Határu tak. Lud wig Wittgen stein ké sôi fi  lo zó fi  á já ról. MTA Fi lo zó fi  ai In té ze té nek ki adá sa, Bu da-
pest, 1991. 103. o.
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Gadamer sem nyelv fi  lo zó fi  ai írá sát idé zi Ágos ton nak, ha nem a Nyelv és ver bum fe je zet ben Ágos ton 
De trini tate XV. köny vét ér tel me zi, va la mint gyak ran idé zi Aquinói Ta mást. 

A ke resz tény inkarná ció tan tá vol áll at tól a gö rög el gon do lás tól, mely sze rint a lé lek egy tô le ide-
gen test be „száll alá”. A gö rög in kar ná ció gon do lat tal függ ös  sze a pla tó ni esz köz sze rû nyelv fel fo gás, 
mely sze rint az anya gi jel eset le ges, és csu pán vis  sza utal egy szel le mi gon do lat ra, mely tô le füg get-
len ma rad, és ezért leg jobb anyag sze rû jel nél kül el gon dol ni. Ágos ton más ként fog ja fel szel lem és 
anyag vi szo nyát. Szá má ra az in kar ná ció nem Is ten ha nyat lá sát je len ti, ha nem ki tel je sü lé sét. Ágos ton 
az in kar ná ció ta nát a nyelv mo dell jé vel pró bál ja meg vi lá gí ta ni, Gadamer pe dig a for dí tott utat (is) 
pró bál ja be jár ni. Va ló já ban mind ket tô (az in kar ná ció és a nyelv) is ti tok, és ne héz egyi ket a má sik kal 
meg vi lá gí ta ni. Gadamer sze rint még is meg kell pró bál nunk a nyelv fe lôl kö ze led ve, hi szen szá munk ra a 
nyelv cso dá ja még is kö ze leb bi, mert na pon ta meg él jük. A nyel vi ség ese mény sze rû sé ge és anya gi sá ga 
elô ször a ke resz tény ség ben vá lik el gon dol ha tó vá. Ágos ton nak még is gö rög fo gal ma kat kell hasz nál nia 
a nem gö rög gon do lat ki fe je zé sé hez: a kül sô és bel sô logosz fo gal mát (lo gosz prophorikosz, il let ve 
endiatheosz). A szto i kus nyelv fi  lo zó fi a szer in t24 a bel sô logosz az em be ri faj meg kü lön böz te tô je gye, 
ná lunk ugyan is, el len tét ben az ál la tok kal, a kül sô nyel vet a gon dol ko dás (bel sô logosz) elô zi meg. 
A szto i ku sok sze rint a kül sô logosz csu pán má sod la gos. Ágos ton a De Trini tate-ban új ra ér tel me zi a 
logosz prophorikoszt, a logosz mate ri al itását be von ja (ha nem is tel je sen) a gon dol ko dás ba. Ezen 
ágos toni gon do la to kat ele mez ve Gadamer né hány fon tos kö vet kez te tést von le:

a)  Nem kü lö nít het jük el a gon dol ko dás tisz ta ak tu sát a nyelv be li meg tes te sü lé sé tôl. Nyelv és 
gon dol ko dás: egyik a má si kat ve zér li. A szó kül sô vé vá lá sa nem má sod la gos a meg is me rés 
fo lya ma tá ban, ha nem egy be ol vad ve le: „A szó nem csak azu tán ké pez te tik, hogy a meg is me rés 
be fe je zô dött (…), ha nem a szó ma gá nak a meg is me rés nek a végre ha jtása.” 25 A bel sô gon dol-
ko dás nem tel je sen nyel ven kí vü li, nyelv elôt ti, tisz ta noetikus tér, ha nem ma ga is olyan, mint 
egy be szél ge tés, nyelv ke re sés, az az nyelv. Ágos ton nyo mán Gadamer is meg jegy zi, hogy a 
gon dol ko dás és a nyelv em be ri vi szo nya a Szent há rom ság is te ni vi szo nyá nak fe lel meg.

b) A meg tes te sü lés fo lya ma tos és tör té nés jel le gû.
c)  A nyelv anya gi sá ga nem je len ti azt, hogy az egész gon dol ko dás tény sze rû ki je len té sek szint jé re 

re du kál ha tó. A kül sô és bel sô szó fes zült ségteli kü lönb sé ge meg ma rad. A kül sô szó so ha sem 
me rí ti ki tel je sen a bel sô je len té sét, csak in di kál ja azt. A bel sô szó, „a vé gig gon dolt tény ál lás”, 
Jean Grondin sze rint határ fo ga lom.26 A nyelv el ma rad min dig a mö gött, ami mond ha tó. De min den 
gon dol ko dás ré sze se dik a nyelv képiségébôl, tö mör sé gé bôl. A meg ér tés a ki mon dott sza vak mö-
göt ti bel sô szó ra irá nyul, ám az ér tel me zés nyel vi jel le gû és a mi vé ges sé günk mi att tö ké let len. 

d)  A szel lem bel sô sza va nem refl  ex ív ak tus ré vén kép zô dik.
Az is te ni és em be ri ige kö zöt ti kü lönb sé gek is fon to sak. A meg tes te sült is te ni ige tö ké le tes, meg fe-

lel az is te ni lé nyeg nek (egy lé nye gû ség). Ugyan ezt vi szont nem mond hat juk el a mi nyel vi ta pasz ta la-
tunk ról. Grondint idéz ve így fog lal hat juk ös  sze elem zé sün ket: „A hermeneu ti ka szá má ra az ágos toni 
nyelv fel fo gás kap csán két szem pont kör vo na la zó dik, ame lyek ugyan el len té te sek nek lát sza nak, de 
nem le het egy más tól füg get le nül el gon dol ni: elô ször is a gon dol ko dás és nyel vi meg tes te sü lé sé-
nek egy lé nye gû sé ge (…). Má sod szor, a bel sô és a kül sô logosz kö zöt ti diszk re pan cia ugyan csak 
sok ta nul sá got hor doz.” 27 Te hát min den gon dol ko dás szük ség sze rû en nyel vi, de a bel sô szó nem 
mond ha tó ki tel je sen. Gadamer az zal, hogy Ágos ton fe lé for dul, lé nye gé ben a nyelv uni ver za li tá sát 
ös  sze kap csol ja a nyelv retoric itásá val, új ra gon dol ja a re to ri ka fo gal mát és elôny ben ré sze sí ti a lo gi-
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24 Sex tus Empir i cus: Adv. Math. VIII. 275.
25 IM. 296. o.
26 Grond in, Jean: Út ban a re to ri ka fe lé. In: Vul go 2000/3. 62. o. 
27 Grond in, Jean: Út ban a re to ri ka fe lé. In: Vul go 2000/3. 68. o.
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ká val szem ben. A nyelv ben sok kal in kább az ele ven metafori ka ural ko dik, sem mint a fo gal mak fö lé 
és alá ren de lé sé nek lo gi kai ideál ja.28 A lo gi kai szub szumá ció el ve el len küzd a ké sei Wittgen stein is. 
A nyelv hasz ná lat so rán Wittgen stein sze rint sem a fo gal mak lo gi kai fö lé- és alá ren de lé se tör té nik, 
ha nem az egyes szi tu á ci ók ban új ra ér tel me zô dik a fo ga lom ma ga; a kon tex tu al itás gaz da gít ja a fo gal-
ma kat (te hát nem pusz ta alá ren de lés rôl van szó, ha nem al kal ma zás ról, értelmezés rôl).29 Gadamer 
sze rint a gon dol ko dás nem szub szumálás, ha nem szó-ke re sés. A me ta fo rák és ké pek (te hát a nyelv) 
utat nyit nak a gon dol ko dás nak, nem csu pán utó la go san ren de lôd nek hoz zá.

3. NYELV ÉS FO GA LOM AL KO TÁS

Ha bár Wittgen stein és Gadamer el len té tes mó don vi szo nyul Ágos ton hoz, mind ket ten az instru men ta-
lista jel el mé le tek, va la mint a lo gi kai szub szumá ció el ve el len küz de nek. Ide kap csol ha tó Wittgen stein 
appre ci a tion (hoz zá ér tés), va la mint Gadamer app li ká ció (al kal ma zás) fo gal ma. Gadamer az Igaz ság és 
mód szer 282. ol da lán ezt ír ja: „… az instru men tal ista jel el mé le tek, me lyek a szót és a fo gal mat ké szen 
ál ló vagy el ké szí ten dô szer szám nak te kin tik, el hi báz zák a hermeneu tikai je len sé get. Ez utób bi ban ál lan dó 
fo ga lom al ko tás megy vég be. A meg szo kott sza vak hasz ná la ta nem a szub szumá ció lo gi kai ak tu sá ból 
ered (…). El len ke zô leg: a meg ér tés min dig tar tal maz za az app li ká ció moz za na tát, s így a fo ga lom al ko-
tás ál lan dó to vább fej lesz té sét végzi.” 30A meg ér tést min dig bel sô leg szö vi át a fo gal mi ság, s Gadamer 
el uta sít min den olyan el mé le tet, amely nem akar ja ész re ven ni a szó és a do log bel sô egy sé gét. 

Gadamer hermeneu tikai pers pek tí vá ból ar ra kér dez rá, ho gyan ér vé nye sül a gon dol ko dás és a 
be széd egy sé ge (a köz lés mó dok sok fé le sé ge el le né re) úgy, hogy el vi leg min den ha gyo mány ért he tô. 

„Ho gyan ké pes min den nyelv ar ra, hogy mind azt mond ja, amit akar?” 31 A nyel vek sok fé le ség ének 
kér dé se, mel  lyel a nyelv tu do mány fog lal ko zik, csak ezek után te he tô fel, te hát nem a kü lönb sé gek re 
vo nat ko zó kér dés a leg fon to sabb.

A szó Gadamer sze rint nem csu pán jel, ha nem va la mi lyen rej té lyes mó don hoz zá tar to zik a ‘leképezett’ 
lé té hez. „A nyel vi szó nem jel, me lyért nyú lunk, de nem is olyan jel, ame lyet elô ál lí tunk, vagy va la ki 
más nak adunk, nem lé te zô do log, me lyet hasz ná lat ba ve szünk és a je len tés ide al itásá val ter he lünk meg, 
hogy ez ál tal va la mi más lé te zôt te gyünk lát ha tó vá. Ez az el gon do lás mind két ol da lon hamis.” 32

A je len tés ide al itása ma gá ban a szó ban ta lál ha tó. A szó min dig már ele ve je len tés. Eb bôl azon ban 
nem kö vet ke zik, hogy a szó a lé te zô min den ta pasz ta la tát meg elôz né, hi szen ma gá hoz a ta pasz-
ta lat hoz tar to zik, hogy ke re si és meg ta lál ja a sza va kat. A szó még is ma gá hoz a do log hoz tar to zik 
an  nyi ban, hogy nem jel ként ren del jük hoz zá utó lag.

Gadamer is, akár csak a ké sei Wittgen stein lo gi ka el le nes, te hát nem ért egyet az zal, hogy a 
nyelv alá ren delt a lo gi ká nak, va gyis lé nyeg sé má kat ké pez le, a lé nye gek rend jét kö ve ti. Gadamer 
a nyelv tör té nés jel le gét hang sú lyoz za, a ter mé sze tes fo ga lom al ko tás fo lya ma tos sá gát, és azt, 
hogy a szó al ko tás ak ci den ci ák és re lá ci ók alap ján tör té nik (nem szubsz tan ci ák le ké pe zé se). Eb-

28 IM 301. o.
29 A fo ga lom al ko tás sal kap cso la tos gadameri és wittgen stei ni né ze tek re a ké sôb bi ek ben még vis  sza té rünk, il let ve 
em lé kez tet ni sze ret nénk ar ra, hogy Wittgen stein nyelv já ték fo gal má nak elem zé se kor már er rôl is szól tunk. 
30 Az app li ká ci ó val kap cso la tos né ze te it Gadamer rész le te sen ki fej ti az Igaz ság és mód szer egyik al fe je zet ében 
(218–240. o.): Az al kal ma zás hermeneu tikai prob lé má ja. Itt a meg ér tés, ér tel me zés, al kal ma zás egy sé ge mel-
lett ér vel, mely egy ség min dig az ön meg ér tés ben va ló sul meg. Az app li ká ció te hát nem va la mi elô zô leg is mert, 
meg ér tett abszt rakt té tel utó la gos hasz ná la ta, át vi te le, al kal ma zá sa egy konk rét eset re. Sza bály és al kal ma-
zá sai köl csö nö sen fel té te le zik egy mást, egy más ba fo nód nak (Lásd az arisz to te lé szi phronészisz, gya kor la ti 
okos ság fo gal mat) 
31 IM 282. o.
32 IM 291. o.
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bôl kö vet ke zik az, hogy a fo ga lom al ko tás vég te len és va la men  nyi re sza bad. Gadamer a nyelv 
lo gi ká nak va ló alá ren delt sé gé vel szem ben a nyelv, mint kö zép té te lét ál lít ja, mel  lyel az em ber 
szel le mi vé ges sé gét új mó don bé kí ti ös  sze az is te ni vég te len ség gel. Wittgen stein hez ha son ló an 
Gadamer is azt ál lít ja, hogy a ter mé sze tes be széd ben min den ki mon dott ré sze se dik a kö rül mé-
nyek kü lö nös sé gé bôl (is) te hát az ál ta lá nos fo gal mat gaz da gít ja a min den ko ri do log szem lé let. 
A be szé lés elô fel té te le zi ugyan az ál ta lá nos je len tés sel bí ró, elô re adott sza vak hasz ná la tát, a 
nyelv je len tés éle te még is a fo ga lom al ko tás ál lan dó fo lya ma ta ré vén fej lesz ti to vább önmagát.33 
Az Igaz ság és mód szer „Nyelv és fo ga lom al ko tás” cí mû ré szé ben ki fej tett gadameri né zet sok 
min den ben meg egye zik Wittgen stein ‘csalá di ha son ló ság’ el vé vel: „A nem ál ta lá nos sá ga és az 
osz tály szó fo ga lom al ko tás egé szen tá vol áll a nyel vi tu dat tól (…). Ha va la ki egy ki fe je zést át visz 
egy má sik va la mi re, ak kor va la mi kö zös re te kint ugyan, de en nek a kö zös va la mi nek egy ál ta lán 
nem kell nem be li ál ta lá nos ság nak len nie. Az il le tô in kább a ma ga bô vü lô ta pasz ta la tát kö ve ti, 
mely ha son ló sá go kat vesz észre.” 34

A nyel vi tu dat zse ni a li tá sa az, hogy ki tud ja fe jez ni az ilyen ha son ló sá go kat. En nek kö szön he-
tô a sza vak me ta fo ri kus hasz ná la ta, mely Gadamer sze rint iga zi hasz ná la tu kat je len ti. Át vi tel rôl 
be szél te hát Gadamer, az abszt rak ci ós fo ga lom al ko tás sal szem ben. Az osz tá lyo zó lo gi ka is (mely 
a tu do mány sa ját ja) ah hoz az elô ze tes tel je sít mény hez kap cso ló dik, me lyet a (me ta fo ri kus) nyelv 
vég zett el szá má ra. Gadamer ar ra is rá vi lá gít, hogy még Arisz to te lész nél is meg ta lál juk a nyelv és 
gon dol ko dás egy sé gét, pl. ami kor a han gok ról, il let ve az írás je lek rôl azt mond ja, hogy sym bol on-
ná vál nak meg egye zés alap ján. Ez a meg egye zés nem hoz ha tó kap cso lat ba egy inst ru men tá lis 
jel el mé let tel, hi szen – Gadamer sze rint – nem meg ál la po dást je lent, ami már ele ve elô fel té te lez né 
a nyel vet, ha nem azt a spon tán ki ala kult meg egye zést, mely alap ja az em be rek köz ti kö zös ség nek, 
egyet ér tés ük nek ab ban, hogy mi a jó és a he lyes. A kö zös ség re va ló uta lás itt megint Wittgen-
steinre em lé kez tet, hisz ná la a nyelv já ték kö zös sé gi já ték. Wittgen stein sze rint a ne vek, ál ta lá nos 
fo gal mak hasz nál ha tó sá gá nak szük sé ges, de nem elég sé ges fel té te le a dol gok köz ti ha son ló vo nás. 
A plusz, az elég sé ges fel té tel az a ba na li tás: „így mond juk és kész”, „a nyelv hasz ná ló kö zös ség 
így dön tött, és pon t.” A ha son ló ság ra va ló hi vat ko zás nem ga ran tál ja azt, hogy min den ki egy 
je len tés ben hasz nál ja a szót. A ha son ló sá gok több fé le osz tá lyo zást tesz nek le he tô vé, mert nem 
zárt a rend szer. A tu do mány csak az egyik osz tá lyo zá si mód a le het sé ge sek kö zül, és el kel le ne 
is mer nie ezt, va la mint a nyelv metaforikájá nak el sôd le ges sé gét. A kö zös ész re ve vé se még nem 
tu do mány, bár ott van a tu do mány kez de té nél. A tu do mány vi szont a lo gi kai bi zo nyí tás kény sze rí-
tô ere jé tôl függ, és a nyel vet a fo gal mak alá- és fö lé ren delt sé gé nek ural ma alá he lye zi, az ele ven 
metafori ka he lyett. A szó ek ként pusz ta jel funk ci ót tölt be (pl. a ma te ma ti ka, a fi  zi ka te rü le tén). 
Gadamer meg ál la pít ja, hogy a tu do mány mel lett vál to zat la nul fo lyik ma gá nak a nyelv nek az éle te, 
mely fo lya ma tos és te rem tô jel legû.35

Még egy fon tos fo gal mat ele mez Gadamer, mely az ál ta lunk vizs gált prob le ma ti ká val kap cso-
la tos: Cusanus com pli ca tio fo gal má ról van szó. Ez alatt pe dig Cusanus azt ér ti, hogy az em be ri 
szel lem egy szer re ös  sze fog és ki bont. A dol go kat kü lön bö zô (ha nem is önkényes) 36 mó don 
le het ar ti ku lál ni. A nem és a faj kü lönb sé ge nem csu pán a dol gok ter mé sze té bôl le gi ti mál ha tó, 
ha nem az em be rek re hi vat koz va is. Gadamer szá má ra a tör té ne ti leg ki ala kult nyel vek a tör té ne ti 
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33 IM 299. o.
34 IM 299. o.
35 Gadamer sze rint a tu do mány ál ta lá ban ne ga tí van hat az élô nyelv hasz ná lat ra, mert le sze gé nyí ti azt pon to sí tá sa i val.
36 A ha son ló sá gi el mé le tek fô hi bá ja az, hogy azt hi szik, hogy a ha son ló ság gal meg ad ták egy ál ta lá nos fo ga lom 
hasz ná la tá nak elég sé ges fel té tel ét, no ha, mint Wittgen stein nél lát tuk, ez zel nem ad hat ták meg. A kon cep tu al iz mus 
hi bá ja pe dig az, hogy ön ké nyes nek ál lít ja be a dol gok osz tá lya it, no ha ezek nem ön ké nye sek, mert kö zös ség füg-
gô ek. Az ob jek tív kri té ri um hi á nya nem je len ti azt, hogy szub jek tív kri té ri u mot ve zet he tünk be.
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ta pasz ta lat lo gi ká já nak va ri á ci ós for mái.37 Min den nyelv más ként ta gol sza va kat és dol go kat, ez 
meg elô zi a tu do mányt, bár a tu do mány is vis  sza hat hat. 

Vis  sza tér ve a cusanusi fo ga lom ra, Gadamer szá má ra is fon tos hogy min den nyelv a szel lem 
egyet len egy sé gé nek a ki bon ta ko zá sa. Bár min den szó pon tat lan, de min de nik szó ban a do log 
vissz fé nye rej lik. A ke resz tény pla toniku sok nak nem az a fon tos, hogy a dol gok em be ri is me re te a 
(kü lön bö zô) nyelv(ek)hez kö tô dik, ha nem az, hogy min den em be ri nyelv ben meg van a dol gok ra 
va ló vo nat ko zás. Az ilyen nyelv el mé let sze rint a dol gok, me lyek hez a sza va kat hoz zá kap csol juk, 
nem az ôs ké pek elô re adott rend jé hez tar toz nak, mely fe lé az em be ri meg is me rés egy re kö ze le dik, 
ha nem ezt a ren det csak a dol gok adott sá ga i ból ké pe zi egy- e gy kö zös ség a meg kü lön böz te tés 
és az ös  sze fog la lás ré vén.

 Ös  sze fog la lás ként el mond hat juk, hogy Gadamer és a ké sei Wittgen stein szem be he lyez ked nek a 
tu do mány egy ol da lú ural ko dá sá val, ugyan ak kor a nyel vi ön ké nyes ség gel is, és min den jel sze rû 
nyelv fel fo gás sal. Sze rin tük min den nyelv (a) do log ra vo nat ko zik, kö zös ség füg gô és kö zös ség for má-
ló. Még is ket tô jük kö zöt ti fon tos kü lönb ség az, hogy amíg Wittgen stein elem zé se történeti etlen38, 
ad dig Gadamer szá má ra a tör té ne ti ség, az idô és a ha gyo mány köz pon ti sze re pet ját szik.

Wittgen stein ment sé gé re ta lán a 18. §.-t hoz hat juk fel, mely ben a nyel vet egy vá ros sal ha son lít ja 
ös  sze. E vá ros ré gi köz pont ja a min den na pi nyelv, zeg zu gos és fer de ut cák kal és te rek kel; a fi  a tal 
tol da lé kok pe dig, a spe ci a li zá ló dó idi ó mák, mint a ké mi a i ak vagy a ma te ma ti ka i ak, elô vá ro so kat 
ké pez nek, egye nes és sza bá lyos vo nal ban épül nek. A ré gi és új ös  sze kap cso lá sá nak gon do la ta 
ta lán itt a nyelv tör té ne té re utal, bár ezt Wittgen stein nem mond ja ki exp li ci ten. A fent em lí tett 
wittgen stei ni pa ra gra fus min den képp a moz gást hang sú lyoz za ki, a moz gás tér moz gá sát. A tör té-
ne ti ség in kább Gadamert fog lal koz tat ja (Heidegger nyo mán), aki – Wittgen stein nel el len tét ben – az 
ér tel me zô tör té ne ti sé gé re is refl  ek tál.

37 IM 303. o.
38 Appel, Karl-Otto Wittgen stein és a hermeneu tikai meg ér tés prob lé má ja c. ta nul má nyá ban (In : Kor társ né met 
fi  lo zó fu sok. KLTE, Deb re cen, 1997. 247. o.) így ír Wittgen stein nyelv já ték-mo dell jé nek kor lá tairól: „… a lo gi kai for ma 
és a le het sé ges vi lág tar ta lom kö zöt ti transz cen den tá lis dif fe ren ci á nak a Trac ta tust ura ló du a lis ta sé má ja va ló já-
ban nem vá lik meg ha la dot tá, ha nem csu pán dif fe ren ci á ló dik a nyelv já ték fo gal má ban. Ép pen ezért Wittgen stein 
a meg ér tés tu laj don kép pe ni tör té ne ti sé gét, a köz ve tí tést szét hul ló és ke let ke zô nyelv já té kok kö zött és más fe lôl a 
ko ro kon ke resz tül tör té nô köz ve tí tést, a múlt éle trekeltését és el sa já tí tá sát a je len élet for má já ban, alap ve tô en nem 
ra gad hat ta meg gon dol ko dá si mo dell je se gít sé gé vel, ha nem ép pen ség gel e mo dell tôl kezd ve is mer het te el.”
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