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ELŐSZÓ 

A jelen kötetbe válogatott filozófiai tanulmányok 

közös vonása, hogy a nyelvi jelenségekkel és tapasztala-

tokkal kapcsolatos kérdések vizsgálatára vállalkoznak a 

filozófiai hermeneutika által kínált szemléleti-módszertani 

horizontban. A XX. századi filozófiai érdeklődést megha-

tározó „nyelvi fordulat” egyik fő iránya az értelem, a 

megértés és a nyelv problematikájának az összefonódása 

felé mutat, s ennek éppen a hermeneutikai tapasztalat 

nyelvisége lesz a legkiterjedtebb feltárulási terepe. A ta-

pasztalat és a nyelviség lényegi összefüggéseire megnyíló 

rálátási lehetőségek a nyelvi történés univerzalitását átfo-

gó és a mélységeit is átható hermeneutikai koncepció ki-

munkálását motiválják Hans-Georg Gadamer filozófiai 

hermeneutikájában. 

Magam is ennek a gondolati útnak a szakaszait kö-

vetve jelentettem meg a marosvásárhelyi Mentor Kiadó-

nál előbb Az értelem értelméről (2003), majd néhány év-

vel később A megértés csodájáról (2006) című esszéköte-

teket, mindkettőt Hermeneutikai vizsgálódások alcímmel, 

ezáltal is jelezve e kiadványok szemléleti és tartalmi kap-

csolatát. Az első kötet esszéi az értelem lehetőségfel-

tételeinek és érvényesülési módozatainak, az egzisztenci-

ális és nyelvi tapasztalatokat átható értelmezési folyama-

toknak a vizsgálata köré szerveződnek az interpretáció 

hermeneutikai közelítésmódjainak a jegyében. A második 

kötetbe foglalt tanulmányok a megértés különféle megva-

lósulási feltételeinek és irányainak a vizsgálatán keresztül 

a megértés módján való élést, mint a filozófiai hermeneu-

tikában körvonalazódó átfogó életgyakorlati lehetőséget 

állítják középpontba. Az értelmezés‒megértés 

‒alkalmazás egységén alapuló gadameri hermeneutikai 

koncepció azonban az emberi tapasztalatok, tevékenysé-

gek és kapcsolatok átfogó és megalapozó nyelviségének, 

az emberi beszéd és nyelv eredendően hermeneutikai 
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természetének a feltárása során teljesedik ki a valós ér-

telme szerint, mind teoretikus, mind pedig applikatív-

gyakorlati vonatkozásban. Ezért az értelmezésről és a 

megértésről szóló esszéket tartalmazó tanulmánykötetek 

sora számomra is természetszerűen jelölte ki a hermeneu-

tikai vizsgálódások folytatását a nyelvi jelenségek irá-

nyában, és ezzel együtt egy harmadik kötet összeállításá-

nak a szükségességét A nyelv teremtő erejéről címmel. 

Mostanra készültek el a különféle előzetes publiká-

ciók és előadások szemléletileg egységesített és átdolgo-

zott változataiként azok az esszék és tanulmányok, ame-

lyeknek e kötetbe való egybegyűjtése során ténylegesen 

láthatóvá válik a kidolgozásukhoz vezető hermeneutikai 

kutatásokban munkáló gondolkodói törekvés. Ez pedig 

nem más, mint a nyelvben és az emberi tapasztalat nyel-

viségében rejlő teremtő képességek és lehetőségek értel-

mező megvilágítása és feltárása egy olyan hermeneutikai 

szemlélet és beállítódás jegyében, amely az európai mo-

dernitás időszakára jellemző instrumentális nyelvszemlé-

let máig tartó dominanciájával szemben a nyelv lényegét 

a nyelvi teremtés és történés irányából képes felmutatni. 

Kutatási erőfeszítéseim a nyelvi fordulatban rejlő herme-

neutikai produktivitás érvényesítésére összpontosítottak, 

melynek horizontjában újszerű, kreatív filozófiai pers-

pektívák sejlenek fel.  

Mivel a hermeneutikai értelemben vett nyelviség ‒ 

bármely lehetséges tapasztalat nyelvisége ‒ természetes 

módon túlterjed egy adott nyelv körében zajló élő beszéd 

és írott kommunikáció határain, a kötetben helyet kapó 

tanulmányok szükségképpen felölelik a nyelvi jelenség-

együttes tágabb körű vizsgálatát. Ennek jegyében az itt 

olvasható szövegek egyrészt előtérbe állítják a hangzás és 

a hallás, a megmutatkozás és a megszólalás, a tapasztalat 

képiségének és nyelviségének az egymáshoz tartozását, 

másrészt pedig körüljárják a nyelvi tapasztalatnak olyan 

ritkábban tematizált területeit is, mint a hallgatás, a csend, 



 __________________________________________ Előszó 

9 

 

a kimondhatatlan kérdésköre. Mindezt oly módon próbál-

ják megvalósítani, hogy egységesítő szempontként kö-

vetkezetesen érvényesüljön a nyelv teremtő erejének a 

feltárása, amely közösségformáló és szabadságlehetősé-

geket megnyitó erőként hat az emberi életben. 

 

Kolozsvár, 2015. december 

 

Veress Károly 
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A VALAMIT MONDÓ HANG 

A hangmetafizika kezdő- és végpontjai 

Arisztotelész 

Arisztotelész felfogása a hangról az érzékekről és az 

érzékelésről alkotott tágabb körű elgondolásába illeszkedik. 

Mindenféle hatásgyakorlás természetében rejlik, 

hogy a hozzátartozás struktúráján alapul: kifejtése és be-

fogadása szétválaszthatatlanul egymáshoz tartozik. Ezt 

Arisztotelész is ilyenformán gondolta az érzékelés vonat-

kozásában. 

Az érzékelés egyszerre az érzékszervre gyakorolt 

külső ráhatás és ennek az érzékszerv általi befogadása. 

Az érzékelés tehát két különböző eredetű, de egymáshoz 

tartozó „működés”, illetve tevékenység ‒ az érzékelés 

tárgya által gyakorolt külső ráhatás és az érzékelő érzék-

szerv általi hatásbefogadás ‒ együttes megvalósulása. A 

hatásgyakorlás viszont, mint tevékenység, működés, a ha-

tást kiváltó tárgy oldalán, illetve a befogadó oldalán nem 

azonos. „Az érzékelés tárgyának és az érzéknek a tevé-

kenysége egy és ugyanaz, ám mivoltuk nem azonos” ‒ 

mondja Arisztotelész. 1  A szagot kibocsátó dolog és a 

szaglószerv két különböző létező. Nem a szagot kibocsá-

tó dolog, hanem a szag az, ami szagolható, ez pedig a 

szaglóérzék működéseként ‒ szaglásként ‒ realizálódik. 

Jóllehet e két különböző létező működésének egybe-

esése maga a hatásgyakorlás ‒ az érzékelés ‒, funkciójuk 

a hatás megvalósulása tekintetében is különböző. Míg a 

hatás kiváltója egy, a hatásról leválasztható külső objek-

tum, a hatás tényleges kifejtésének közege a hatást el-

szenvedő, befogadó és továbbító objektum. A mozgást 

kifejtő, hatást gyakorló működés ugyanis „abban támad, 

1 Arisztotelész: A lélek. In Lélekfilozófiai írások. (Ford. Steiger Kor-

nél.) Európa Könyvkiadó, Budapest [1988]. 425b. 
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ami elszenvedi a hatást”,2 vagyis ‒ az érzékelés esetében 

‒ az érzékszervben. Az érzékelést kiváltó objektum kü-

lönválasztható az érzékelés aktusától, az érzékelő viszont 

nem választható külön ettől, mivelhogy „az érzékelőnek 

és az érzékelés tárgyának működése az érzékelőben van 

jelen”.3 Az érzékszerv egyszerre érzékelés ‒ mint a hatást 

befogadó „működés” ‒ és az érzékelés közege, melyben 

az érzékelés mint működés megvalósul és továbbítódik.  

Az érzéki hatásgyakorlás külső objektuma és továb-

bító közege tehát nem vegyül el az érzékkel, hanem az 

csak a tiszta hatást ‒ a hatást mint külső formát ‒ fogadja 

be. „Az érzék az ‒ mondja Arisztotelész ‒, ami az érzé-

kelhető formákat anyaguk nélkül befogadni képes”;4 az 

érzékszerv „annak anyaga nélkül” foglalja magában az 

„érzékelés objektumát”.5 Az elszenvedett hatás viszont az 

érzékszerv közegében kifejtett működésként ‒ érzéki 

megformálódásként ‒ valósul meg. Ugyanis mindig „kö-

zegen keresztül érzékelünk mindent”.6  Szükség van az 

érzékszervre ‒ voltaképpen az analizátor egészére ‒, 

amelyben az érzékelés megvalósul. De az érzékelés nem 

azonos a megvalósulási közegével. Ugyanakkor az érzé-

kelés közege egy egészen más közeg, mint a külső hatás 

közege. Az érzékszerv egy rajta kívüli közegben terjedő 

hatásból nem a hatást kiváltó tárgy és a hatás terjedését 

elősegítő közeg anyagiságát fogja fel, hanem a hatásösz-

szefüggést, amely az érzékelés közegében ölt érzéki for-

mát. Az érzékelés nem azonos a közegével, de az érzéki 

közeg nélkül a kívülről jövő hatás üres ‒ érzéketlen ‒ 

forma marad. A külső hatás érzéki közegben nyer szá-

munkra érzéki formát. 

                                                 
2 Uo. 426a. 
3 Uo. Kiemelés tőlem ‒ V.K. 
4 Uo. 424a. 
5 Uo. 425b. 
6 Uo. 423b. A hús például „a közege a tapintásnak”. 
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A hang vonatkozásában mindezek különleges fon-

tossággal bírnak. Arisztotelész megkülönbözteti a hang 

kétféle ‒ potenciális és aktuális ‒ létmódját. 7  Fizikai 

szemszögből nézve „lehetetlen, hogy egy tárgy egymagá-

ban hangot adjon”,8 a hangképzés benne rejlő képessége 

csak potenciális hangzás. Az aktuális hang mindig „va-

lami révén, valaminek ütközve és valamiben keletkezik, 

mert ütés által jön létre”.9 Érzéki oldalról tekintve úgy-

szintén lehetetlen, hogy egy érzékszerv önmagában han-

got érzékeljen. Az aktuális hallás a hallóérzék közegében, 

a hallóérzéket ért hatásként keletkezik. 

Belátható tehát, hogy a hangot adó tárgy és a halló-

képességgel rendelkező érzékszerv a hangképződés po-

tencialitásával rendelkező különböző létezők. De egy és 

ugyanazon működés révén mégis egymáshoz tartoznak. 

A hang, mint a hangot kibocsátó tárgy működése, és a 

hallás, mint a hallóképesség működése, a működés egy-

azon aktualitásában (aktuális megvalósulásban) találko-

zik. Ez a működés a hallóképes érzékszervben ‒ a fülben 

‒ megy végbe: az aktuális hang ‒ hangzás, az aktuális 

hallás ‒ meghallás/meghallgatás.10 Ezért Arisztotelész a 

hangot és a hallást szükségképpen együtt, a szétszakítha-

tatlan egységük felől tárgyalja: „a hang és a hallás egy 

bizonyos értelemben egy”. 11  A hang hallatszik, és mi 

hangot hallunk. 

Milyen értelemben alkot egységet a hang és a hallás? 

A hang és a hallás a hallóképes érzékszerv egyazon tevé-

keny működése: a hangot adó tárgy hatásának elszenve-

déseként hangzás, a hanghatás befogadásaként meghallás. 

                                                 
7 Vö. uo. 419b. 
8 Uo. 419b. 
9 Uo. 
10 „Mármost a hangot adónak működése a hang vagy a hangzás, a hal-

lóképességé a hallás vagy a meghallgatás.” ‒ 426a. 
11 Uo. Mivel „az érzékelésnek és az érzékelés tárgyának működése 

egy és ugyanaz, ám mivoltuk különböző”, szükségszerű, hogy egyide-

jűleg maradjon meg és múljék el a hang és a hallás. ‒ Uo. 
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A működés viszont, akár a hangzás, akár a hallás oldalá-

ról tekintjük, a hallóképes érzékszerv tevékenységeként 

ennek érzéki közegében történik: a meghallás a hangzás 

érzéki formája; a hangzás pedig a meghallás érzéki for-

mája.12 Hangzás és meghallás tehát látszólag két külön-

böző vonatkozásban áll egymással. Egyrészt hangzás és 

meghallás együtt jár, a meghallás maga a hangzás és for-

dítva, másrészt a hangzás a meghallás által érzékileg 

megformált, a meghallás pedig a hangzás által érzékileg 

megformált; a hang a hallás formájában érzékelhető, a 

hallás pedig a hang által megformáltan érzékelő. Az első 

a különbségben rejlő egységet, a második az egységben 

meghúzódó különbséget juttatja érvényre.  

Több következmény is adódik ebből a megállapításból. 

Először is a hallóképes érzékszerv tevékeny érzéke-

lés, működés ‒ egyszerre hangzás és hallás ‒, és ugyan-

akkor az érzékelés közege. Továbbá, a hangzás nem azo-

nos a hanggal, mint fizikai jelenséggel, amely egy hang-

forrás (hatást kifejtő dolog) által kiváltott, különféle 

közegekben (levegő, víz) továbbterjedő, szilárd felületek-

ről visszaverődő, meghatározott fizikai értékekkel jelle-

mezhető rezgés. A hang bennünk képződik, érzéki műkö-

désként, s e képződés közege a hallóképes érzékszerv 

(analizátor). A kívülről „jövő” hangot belsőleg halljuk, a 

fülünkben csendül fel. Végül a hangzás és a hallás formá-

ja ugyanaz az érzéki forma. A külső, fizikai rezgésből 

származó hatáskifejtés a hallószerv érzéki közegének el-

változásaként hangzik fel, és válik egyúttal meghallható-

vá. A külső hatáskifejtés fizikai anyagiságából semmi 

sem kerül át az érzékibe, a hatás idéz elő formai elválto-

                                                 
12 „A kéz ugyanis a szerszámok szerszáma, az ész pedig a formák 

formája, az érzékelés meg az érzékelhetők formája.” ‒ 432a. A formai 

egybeesést Arisztotelésznek az az észrevétele is alátámasztja, misze-

rint ha a hang az összhangnak egy fajtája, s a hang és a hallás egy bi-

zonyos értelemben egy, továbbá ha az összhang: arány, akkor szük-

ségképpen a hallás is egy bizonyos arány. ‒ Vö. 426a. 
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zást az érzékiben, ez pedig éppen az érzékiben bekövet-

kező változás formájaként valósul meg. Mindkét irány-

ban a forma működése a meghatározó. Az érzékin kívüli 

hatást a szó szoros értelmében érzékivé transz-formálja, 

oly módon, hogy az érzéki közeget is e hatás formájába 

transz-formálja. A hangzás át-változás, amely során a 

hang úgy válik hallhatóvá, hogy maga mögött hagyja a 

fizikai rezgés közegét és a hallás érzéki közegében szüle-

tik újjá hallható hangként; mint ahogy a hallás is az érzé-

ki közegben bekövetkező át-változás, amely során maga 

mögött hagyja addigi hangtalan (formátlan) állapotát és a 

hangzás formájában meghallásként (a hangzást meghal-

lóként) születik újjá.  

Az arisztotelészi elgondolás szerint a hang nem kö-

zegszerű, nem a hallás közege, hanem a hangot adónak a 

hallás érzéki közegében végbemenő „működése”, 

(hang)aktus, (hang)esemény, azaz hangzás. Mint ahogy a 

hallás sem a hang közege, hanem a hanghatás érzéki kö-

zegében ‒ a hallószervben ‒ megvalósuló „működés”, 

(hallás)aktus, (hallás)esemény. 

Elméleti síkon a hangzás és a meghallás tiszta for-

mai egybeesésként tartozik egymáshoz. Formálisan te-

kintve valóban a hang hallatszik, és mi hangot hallunk. 

Tapasztalatunk szerint viszont a patak csörgedezése, a 

madárcsicsergés, a vonatfütty hallatszik, és mi a patakot 

halljuk csörgedezni, a madarakat csicseregni, a vonatot 

sípolni. Azaz, bár a felcsendülő hang bennünk hangzik, 

számunkra mégis a hangot kibocsátó „dolog” hangjaként 

hangzik; s bár mi a bennünk hangzó hangot halljuk meg, 

mégis a hangot kibocsátó „dolog” hangjaként halljuk azt. 

Bár a hatáskifejtő külső rezgésből a felcsendülő hangban 

semmi szubsztanciális nincs jelen, a hang mégsem üres, 

mivel éppen a hangot kibocsátót „szólaltatja meg”. Fel-

hangzó hangként éppen a hangot kibocsátó „dolog” hal-

latja magát, van jelen. Mintegy magát bocsátja ki hang-
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ként ebbe a jelen-létbe. A jelen-lét nem a hallható hang-

zás maga, de hangolt, s ami jelen van, hangzik. 

A felhangzó és meghallott hang tehát nem a halló-

szervben képződő hangérzet üres formája, hanem érzéki 

élményként megélt hangzó jelenlét, hangélmény, hallás-

tapasztalat. Ez is, mint minden tapasztalat a hozzátarto-

zás struktúráján alapul: a tapasztalati közegben észlelhe-

tő (meghallható) hangzáshoz szervesen hozzátartozik a 

hangzó, amely éppen hangzásként válik tapasztalatilag je-

lenvalóvá. 

Az arisztotelészi elgondolás egy pozitív hangmetafi-

zikát épít fel. A hangzó‒hallható jelenlét ‒ mint közép ‒ 

tapasztalati határait a nem hallható csend ‒ a hanghiány ‒ 

és az emberi hallóképességünk számára már hallhatatlan 

„nagy hang” mentén vonja meg. E határokon belül szer-

veződik számunkra a tapasztalati hangvilág, amely a 

bennünk felcsendülő hangzások és a bennük hallhatóvá 

váló dolgok pozitív egymáshoz tartozására épül. Mi sajá-

tos viszonyban állunk a tapasztalati hangvilággal. Miköz-

ben az a hallóképes érzékünkben képződik, mi magunk is, 

hallóképes érzékkel bírókként a hangzó‒hallható „dolgok” 

világán belül találjuk magunkat. Nemcsak a hangot adó 

dolgok válnak tapasztalatilag jelenvalóvá a felhangzó 

hangokban, hanem mi magunk is jelenvalóvá válunk e 

hangok meghallásában. A hangzás‒meghallás egységé-

ben a jelenlét egyazon tapasztalataként tartozik pozitíve 

egymáshoz a hangzó dolog és a halló szubjektum. 

Az arisztotelészi hang-felfogás egyértelműen a 

hangzó‒hallható hangra összpontosít, ezért tekinthetjük 

pozitív hangmetafizikának. Ez a nézőpont meghatározott 

perspektívába helyezi a hang és a csend viszonyát, illetve 

a csend mibenlétét is. A hang közép a csend és a „nagy 

hang” között. A közép viszont Arisztotelész elgondolása 

szerint „az, ami megítélni képes, ugyanis az ellentétek 
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mindegyikével, mint ellentétes véglet áll szemben”.13 A 

hang és a csend tehát ellentétes végletekként állnak egy-

mással szemben, s azt, hogy mi a csend, nem önmagában, 

pozitíve lehet/kell meghatározni, hanem a hang viszony-

latában megítélve: a csend nem hang, a hang hiánya; il-

letve a hallás vonatkozásában: a csend nem hallható, a 

hallhatóság hiánya (semmi sem hallható).14 Ily módon a 

csend a pozitív hangmetafizika negatívjaként merül fel, 

aminek nincs önmagában megalapozható pozitív létmód-

ja.  

Kérdés, mi a különbség aközött, amikor a hang egy 

külső dolog hangjaként csendül fel bennünk, vagy amikor 

mi magunk szólalunk meg? 

Az élőlények által keltett hangok nem mind beszéd-

hangok. Arisztotelész is lényeges különbséget lát a külső 

hangforrásból származó hangok és a beszédhangok kö-

zött. Az előbbiekben utaltunk arra, hogy Arisztotelész el-

gondolása szerint minden hang „ütés által jön létre”. Egy 

dolog hangot ad ki, ha rezgésbe jön, s rezgései a levegő-

nek ütköznek, abban tovább terjednek, visszaverődnek 

stb. Az ún. kommunikációs hang szintén ütés által jön lét-

re. De ez esetben nem egy külső dolog rezgésbe hozásá-

ról van szó, hanem bennünk lejátszódó hangképzésről: a 

belélegzett levegőnek a légcsőhöz való hozzáütődéséről. 

Ez nem pusztán a belélegzett levegőben rejlő erő hatáski-

fejtése a légcsőre, mint pl. a köhögés, hanem „a beléleg-

zett levegőnek a testrészekben lakozó lélek által a (...) 

                                                 
13 Uo. 422a. 
14 Ezt Arisztotelész a látás és a hallás közti analógia segítségével is 

érthetővé teszi, a hallható és hallhatatlan (csend) viszonyának a látható 

és láthatatlan (sötétség) viszonyával való párhuzamba állításával: 

„Ahogy pedig a látás a láthatóra és a láthatatlanra egyaránt vonatkozik 

(a sötétség ugyanis láthatatlan, de ezt is a látás ítéli meg), azonkívül a 

vakítóan fényesre is (mert ez is láthatatlan, de másként, mint a sötét-

ség), ugyanúgy vonatkozik a hallás a hangra és a csendre, melyek kö-

zül az egyik hallható, a másik nem, továbbá a nagy hangra, mint a lá-

tás a vakítóra.” ‒ Uo. 
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légcsőhöz való hozzáütése,” oly módon, hogy ezzel a le-

vegővel üti hozzá a légcsőben lévő levegőt magához a 

légcsőhöz.15 Ugyanis szólni csak akkor tudunk, amikor 

visszafogjuk lélegzetünket. „Mert ezzel mozgat, aki lé-

legzetét visszafogja.”16 A kommunikációs hang esetében 

tehát a hangütés nem egyszerűen a belélegzett levegőnek 

a légcsőhöz való ütközése, hanem a lélek által mozgásba 

hozott levegő hatáskifejtése a légcsőre. Nem a belélegzett 

levegő természetes mozgása váltja ki a légcső rezgését 

(mint a köhögés esetében), hanem a lélek hozza mozgás-

ba a légzésből visszatartott levegőt. „Lélekkel bíró lény-

nek kell végeznie a hangütést ‒ mondja Arisztotelész ‒, 

mégpedig egyfajta képzettel párosult hangütést. A kom-

munikációs hang ugyanis a hangok egy bizonyos, jelen-

téssel bíró fajtája.”17 

Ezzel a gondolattal Arisztotelész egy új dimenziót 

nyit meg a hangjelenség vizsgálatában. A kommunikáci-

ós hang képzettel párosuló hang. A megszólaló hang 

mond valamit. A felhangzó hanghoz társulva képzet me-

rül fel bennünk. Így nem pusztán a beszédhangot halljuk, 

hanem azt halljuk meg, amit a beszélő mond.  

A kommunikációs hang esetében a hangérzetet ki-

váltó rezgés nem egy külső dologtól indul el, hanem be-

lülről, a lélek aktivitásaként. A lélekben bekövetkező tar-

talmi elváltozás, ahogyan egy képzet vagy egy gondolat 

formát ölt, a lélek belső rezdülése olyan hatáskifejtés, 

amely a visszatartott levegő révén mozgásba hozza a lég-

csőben a levegőt, s így beszédhang képződik.  

A léleknek a hangképző szervre kifejtett „ütése”, 

„hangrezgése”, „hanghatása” a hangképző szervben ha-

sonló elváltozást produkál ‒ csak ellentétes irányban ‒, 

mint a külső dolog rezgése a hallószervben. Úgy, ahogy a 

külső dolog hangzik a hallószervben, a lélek is „hangzik” 

                                                 
15 Uo. 420b. 
16 Uo. 421a. 
17 Uo. 420b. 
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a hangképző szervben; az előbbi esetben ez a hangzás a 

hallással egységben válik hallhatóvá és belsővé; az utóbbi 

esetben a hangképző szerv „hangzása” a megszólalással 

egységben válik hallhatóvá és külsővé. Ilyenkor is igazi 

átváltozás történik. A lélek hangmozgása, belső hangolt-

sága beszédhangként születik újjá. Ez nem üres hang, 

mivel a lélek „képzettel párosult hangütést” fejt ki, így a 

felcsendülő beszédhangban a lélek belső képzeti-

gondolati tartalma szólal meg; a belsőleg megélt és gon-

dolattá formálódó lelki tartalom kimondott szóként szüle-

tik újjá. A lelket rezgésbe hozó belső tartalom (lelki „do-

log”) úgy tartozik hozzá a megszólaláshoz a kimondott 

szóban, mint a hangrezgést kibocsátó külső dolog a hang-

érzethez az átélt hangélményben. A kommunikációs hang 

tehát nem üres hangzás, hanem tartalmas átváltozás, 

melynek során a hozzátartozó képzet/gondolat érzéki 

(hangzó/(meg)hallható) formát ölt. A lélekben formálódó 

gondolat formálja meg a hozzátartozó hangot is, amely 

megszólaltatja. Ugyanaz a forma formálja meg a megszó-

laló hangot és a hozzátartozó kimondott tartalmat. 

A kimondott szó is, akárcsak a hangélmény, a hozzá-

tartozás struktúráján alapul. Ez azt jelenti, hogy a meg-

szólalás érzéki tapasztalatában mindig lelki tartalom van 

jelen; a kimondásban a lélek mintegy magát bocsátja ki a 

jelenlétbe. A jelenlét ennélfogva nemcsak hangolt, hanem 

mondott, és ki-mondva hangzik, ami jelen van. 

A hangnak és a hangzásnak Arisztotelész nemcsak a 

belső lelki tartalmak kifejezése tekintetében tulajdonít lé-

nyegi szerepet, hanem fordított irányban is, a külső ta-

pasztalatok elsajátítása és lelki tartalmakká alakítása te-

kintetében is. Szövegeiben számos változatban visszatér a 

gondolat, miszerint az emlékezet mellett a hangérzéknek 

is alapvető szerepe van a tanulásban. „Okosak, de tanulni 

nem tudnak mindazok a lények ‒ olvashatjuk a Metafizi-

ka elején ‒, amelyek nem képesek a hangokat meghallani, 
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[...] tanulni ellenben csak azok tudnak, amelyeknek em-

lékezetükön kívül még hangérzékük is van.”18 

Ezzel a kijelentésével Arisztotelész többet mond a 

hangról és a hallásról, mint amennyi a pusztán érzékelési 

regiszterben való megközelítésből adódhat. Nemcsak 

hangérzetek és hangélmények keletkezéséről és nem is 

csak a bennünk formálódó képzetek és gondolatok han-

gos kimondásáról van szó, hanem arról, hogy ami szá-

munkra felhangzik, nem marad meg tiszta hangélmény-

nek, hanem a meghallás folyamatában belső lelki tarta-

lommá transzformálódik. A hallás útján képzeteink és 

gondolataink keletkeznek. A hang nemcsak a belső lelki 

tartalmakat juttatja kifejezésre, hanem a külső tapasztala-

tok elsajátítását, lelki képzetekké és gondolatokká alakí-

tását is lehetővé teszi. A hallószerv által a külvilág felől a 

lélek felé közvetített hangélmény valójában tapasztalati 

tartalommal telített „hangütés” ‒ mivel a hangérzet a 

hangzó dolog képzetével társul benne ‒, amely a lélekben 

elváltozást vált ki. A meghallott hangzás rezgésbe hozza 

a lelket, miközben a hozzá tartozó tapasztalati tartalom 

képzetté, lelki tartalommá transz-formálódik a lélekben. 

Úgy, ahogyan a hallószerv működése a meghallás, a lélek 

működése a felfogás és a befogadás; ahogy a hangzás és 

a meghallás formai egymáshoz tartozásán alapul a hang-

érzet megformálása és a hozzátartozó hangtapasztalat él-

ménnyé formálása, úgy alapul a meghallás és felfo-

gás/befogadás formai egymáshoz tartozásán az érzéki 

hangélmény lelki tartalmakká való át-formálása. A lélek, 

akárcsak a hallószerv, működés és egyszersmind e mű-

ködés közege; a hallószerv működését ‒ a meghallást ‒ és 

a lélek működését ‒ a felfogást ‒ ugyanaz a forma tartja 

egységben, mint a hangzás és a meghallás működését az 

érzékelésben. Ez a forma a hang formája, pontosabban a 

                                                 
18 Arisztotelész: Metafizika. (Ford. Halasy-Nagy József.) Hatágú Síp 

Alapítvány, Budapest 1992. 980b. 
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hang mint forma, mint különféle működések (fizikai rez-

gések, hangzás, hallás, felfogás, lelki „rezgések”) meg-

formálója, amely különböző alakzataiban adódik át a kül-

ső tárgyakról a hallóképesség szerveire, onnan pedig a lé-

lek belső tartalmaira, illetve a lélek belső teréből a 

hangképzés, onnan pedig újból a hangérzékelés szerveire. 

A hangérzékelő szerv és a hangképző szerv mindkét 

irányban működik: a kívülről jövő hanghatás lelki tartal-

makká formálása irányában, és a lelki tartalmak hangzó 

kifejezésekké formálása irányában. Ezek mindegyike az 

át-változás szerve: a külső világ tapasztalatának lelki-

szellemi tartalmakká való át-változása és a lelki tartal-

maknak szavakká való át-változása a hang működési 

formáiban valósul meg. Anélkül, hogy a különféle 

szubsztanciák átmennének egymásba, a fizikai világ dol-

gai érzéki tapasztalatokként, ezek pedig lelki tartalmak-

ként, és fordítva, a lelki tartalmak szavakban megtestesü-

lőkként születnek újjá a hang működési formáiban. Az 

érzéki-tapasztalati tartalmak és a lelki-szellemi tartalmak 

formai egységére és egymáshoz tartozására Arisztotelész 

is világosan utal, amikor megállapítja:  

Mivel úgy tetszik, az érzékelhető, kiterjedt tárgya-

kon kívül nincs más tárgy, ennélfogva az érzékelhető 

formákban vannak a gondolhatók: mind azok, amelye-

ket elvontan említünk, mind azok, amelyek az érzékel-

hető tárgyaknak habitusai és minőségei. Ezért, aki nem 

érzékel semmit, nem fog sem megtanulni, sem megérteni 

semmit; amikor pedig az ember elmélkedik, szükségszerű, 

hogy egyúttal egy bizonyos képzetet is szemléljen.19 

A folyamat ténylegesen azon a láncszemen keresztül 

válik körkörössé, amely önnön működésével teremt kap-

csolatot a külső tapasztalat belsővé válása és a belső kép-

zetek külsővé válása között. Ugyanaz a forma érvényesül 

a külső hanghatás belső hangérzetté formálásában, s az 

                                                 
19 Arisztotelész: A lélek. 432a. 
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így keletkező hangélmény lelki képzetté, gondolati tarta-

lommá formálásában. 

A hang tehát egyszerre áll kapcsolatban a külső vi-

lág dolgaival és a lélek képzeteivel, gondolati tartalmai-

val és ezek kifejezési és közlési formáival. A hanggal 

egymáshoz tartozóként és a hang közvetítő működése ré-

vén a külső világgal kapcsolatos érzeteink lelki képzetek-

ké és szellemi tartalmakká válnak. Ugyanakkor a hanggal 

egymáshoz tartozókként és a hang közvetítő működése által 

nemcsak kikerülnek a lélek „dolgai” a külső világba, hanem 

mások számára is felfoghatóvá, befogadhatóvá válnak.  

A beszédhang különössége éppen kommunikációs 

mivoltában rejlik. Bár a beszélő hangképző szerveiben 

képződik, ténylegesen a beszéd folyamatában működik. 

A beszéd folyamatában nem az a lényeges, hogy a szava-

imat én magam hallom/hallgatom, hanem az, hogy a 

megszólalásommal felcsendülő hangot a másik hallja 

meg, akihez szólok. Ez azt jelenti, hogy a beszédhang 

esetében hangzás és meghallás egysége nem egyazon 

szubjektum hangérzékelésén belül történik, hanem a be-

széd résztvevőinek közös műveleteként, a megszólaló ál-

tal kimondott szó hangzása és e hangzásnak a hallgató ál-

tali meghallása egyetlen egységbe való összekapcsolódá-

saként. A beszédhang úgy hangzás és meghallás egysége, 

hogy ez egyúttal a beszélőt és a hallgatót a beszélők egy-

azon közösségébe vonja be. Továbbá, megszólaláskor 

nem az üres beszédhang hangzik, hanem az hangzik el, és 

a másik azt hallja meg, amit mondok/kimondok. Az „el” 

ez esetben pontosan jelzi, hogy a mondásom tőlem el-felé, 

a másik felé hangzik, nála lehet/kell meghallani. És az 

hangzik el, amit mondok/kimondok, vagyis a hangzó szó 

maga, az egymást kölcsönösen megformáló gondolat és 

beszédhang egysége. A kimondott szó éppúgy képzet-

tel/gondolattal párosuló hangütés a másik hallási érzékére, 

mint a lélek képzettel párosuló belső hangütése a hang-

képző szervre, és együttesen váltja ki, egyazon egységben 
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egymáshoz tartozóként a mondottak meghallását és gon-

dolati tartalmuk felfogását, a lélek általi befogadását. A 

beszédhang ugyanazon formája érvényesül a hang-

zás/megszólalás/kimondás, valamint a meghallás/felfo-

gás/befogadás egységében, és e hangformán, mint a hoz-

zátartozás struktúráján egyszerre alapul a hangzás és a 

gondolat, valamint a beszélők és a hallgatók egymáshoz 

tartozása a beszédben. E hozzátartozás közvetítő közege 

‒ nem csupán a kommunikációs hangé, hanem a beszéd 

egésze számára ‒ a nyelv maga. 

Megszólalás és kimondás, meghallás és felfogás 

egysége és átváltása a belsőből a külsőbe és a külsőből a 

belsőbe, a szellemiből az érzékibe és az érzékiből a szel-

lemibe a hang formáiban éppúgy végbemegy az egyik 

embertől a másikig a külső világban, a beszéd folyamatá-

ban, mint a hangzás és a meghallás, a meghallás és a fel-

fogás bennünk lejátszódó folyamata. A beszéd mintegy 

ki-fordítja és ki-helyezi a külső világba ‒ a nyelv közegé-

be ‒ a hang formáiban belsőleg megélt át-változásokat. 

A beszéd folyamatában mutatkozik meg ténylegesen 

a másfajta hangokhoz képest a beszédhang megkülönböz-

tető sajátossága. Míg más hang külön is választható 

hangként a hozzátartozó képzettől, addig a beszédhangot 

nem érthetjük meg másként, csak a hozzátartozó képzet-

tel/gondolattal egységet alkotóként. A beszédhang alap-

természetének megértéséből ‒ hogy mindig is képzet-

tel/gondolattal alkot felbonthatatlan egységet ‒ válik va-

lójában érthetővé ‒ mintegy visszafelé elgondolva ‒, 

hogy voltaképpen minden másfajta hangérzethez is kép-

zet társul, illetve, hogy a külső hatások által kiváltott 

hangérzeteink szükségképpen képzeteket ébresztenek 

bennünk, valamint az is, hogy a különféle hangélménye-

ink megformáltságával való hatásösszefüggésben formá-

lódnak lelkünk képzettartalmai is. Ezért fontos ‒ mód-

szertani vonatkozásban ‒ annak a belátása, hogy a beszéd 

természetének a feltárásából érthetjük meg a hangérzete-
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ink képződését és nem fordítva, a hang természetéből a 

beszédet.  

Az már Arisztotelész számára is világos, hogy nem 

lehet tisztán csak a hang és a hallás oldaláról megközelí-

teni a beszédet, ami korántsem vonja kétségbe annak a 

felismerését, hogy a hang alapvető szerepet játszik a be-

szédesemények megformálásában és a beszédfolyamat 

lezajlásában. Arisztotelész ugyanis egy átfogóbb életvite-

li, és ennek megfelelően gyakorlati filozófiai összefüg-

gésbe helyezi a beszéd kérdését. Úgy véli, hogy a be-

szédhang és a lélek képzetei egymáshoz tartozásán alapul 

a megértés, ez pedig „a helyes életvitel végett van”. És 

mivel a beszéd folyamatában tárul fel a hangképzés és a 

lélekben zajló képzetalkotás szerves összefüggése, Arisz-

totelész rámutat, hogy beszédre azért van szükség, hogy 

„részünk legyen a helyes életvitelben”,20 hogy tanulás út-

ján elsajátíthassuk az ehhez szükséges tudást és tapaszta-

latokat.  

Arisztotelész azzal a lehetőséggel is gyakorta él, 

hogy a hallást a látással párhuzamba állítsa, és a látás 

analógiájával magyarázzon akusztikai jelenségeket. A 

hang/hallás és a beszéd viszonyának a megvilágítását vi-

szont éppenséggel a látás és a hallás éles megkülönbözte-

tésére alapozza, mely megkülönböztetésben az állati és az 

emberi létmód egyik alapvető ontikus különbségére is 

utalás történik. A látás „természeténél fogva” kiemelke-

dik a többi érzék közül, mivel lehetővé teszi a tapasztalati 

térben való tájékozódást, a különféle fizikai dolgok kö-

zötti eligazodást a testek színessége következtében, „a 

legváltozatosabb fajtájú különbségről tudósít”. Ezért az 

állat számára a látás „jobb” a többi érzéknél. Ezzel szem-

ben a hallás jóval szűkebb hatókörű, „csupán a hangok 

különbségét és ‒ keveseknél ‒ a kommunikációs hang 

különbségét érzékeli”. Jelentősége egy másik irányban 

                                                 
20 Uo. 420b. 
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mutatkozik meg: a hallás „járulékos módon inkább vezet 

tudáshoz”, mint a látás; járulékosan „a hallás nyújtja a 

belátás számára a legtöbbet”.21 Tehát míg a látás a kör-

nyező világban való tájékozódásban játszik főszerepet ‒ 

ami a környezetéhez közvetlenül kötődő állat számára 

alapvető ‒, addig a hallás tudáshoz vezet. Az érzéki látás-

sal szemben a hallásnak van nagyobb jelentősége a belső 

látás, az értelmi látás ‒ belátás ‒ létrejöttében is, ami nem 

annyira „látás” a szó érzéki értelmében, mint inkább a 

gondolkodás útján elért szellemi állapot, egy adott tudás-

hoz való eljutás. A hallás szerepét a tudás megszerzésében 

Arisztotelész azzal magyarázza, hogy a hallás hozzátarto-

zik a beszédhez, és lehetővé teszi a beszéd útján a tanulást: 

„a beszéd ugyanis azáltal oka a tanulásnak, hogy hallható ‒ 

de nem önmagában véve oka, hanem járulékosan”.22 

Arisztotelész gondolatmenetében észrevehető két 

olyan mozzanat is, amelyek az eddigiekben a háttérben 

maradtak. Az egyik a járulékosság, a másik a különbség 

kérdése. 

Néhány mondaton belül háromszor is felemlítődik, 

hogy bár a hallás tudáshoz vezet, valójában „járulékos” 

szerepe van a tudás elnyerésében. A tudás maga nem a 

hallásból/hangból származik. Ugyanakkor egyértelművé 

teszi azt is, hogy a hallás és a tudás kapcsolata nem álta-

lában a hang, hanem a kommunikációs hang esetében té-

telezhető, vagyis hogy a beszéd folyamatában tölti be ezt 

a járulékos szerepét. A beszéd ugyanis nem valósul meg 

hangzás és meghallás nélkül, ez pedig fontos feltétele an-

nak, hogy a beszéd hozzájáruljon a tanuláshoz, de a tudás 

nem a hangzó‒hallható beszédből, hanem az abban mon-

dottaknak a felfogásából és belátásából származik. 

Ugyanis a beszéd „nevekből áll”, és „a nevek mindegyike 

                                                 
21 Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások. In Lélekfilozófiai írások. (Ford. 

Steiger Kornél.) Európa Könyvkiadó, Budapest [1988]. 437a. 
22 Uo. 
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szimbólum”. 23  A kimondott‒meghallott beszédhanghoz 

hozzátartozó tapasztalati-fogalmi tartalom a tudás tényle-

ges forrása. A beszéd egységei, a nevek nem pusztán 

hangok hozzárendelődései a dolgokhoz és a fogalmakhoz, 

hanem szimbólumok. Ez azt jelenti, hogy egy név elhang-

zása, megszólalása során ténylegesen egy tapasztalat 

vagy egy fogalom kimondása valósul meg, mint ahogy a 

meghallása során ténylegesen az általa kimondott tapasz-

talati-fogalmi tartalom felfogása történik. A név mint 

szimbólum a beszéd olyan egysége, amely a hozzátarto-

zás struktúráján alapul: egymáshoz tartozik benne a meg-

szólaló‒meghallható hang és az általa kimondhatóvá-

felfoghatóvá formált tartalom. Innen belátható, hogy a 

hang és a hallás a tudás vonatkozásában csak abban a te-

kintetben „járulékos”, hogy a tiszta hangforma önmagá-

ban nem hordoz tudástartalmat. A tiszta hangforma viszont 

a beszéd esetében ‒ és a beszéd „esetéből” megérthető min-

den más hangtapasztalat esetében is ‒ puszta absztrakció. A 

tényleges beszéd is a hozzátartozás struktúráján alapul, s a 

lényege abban áll, hogy közölt jelentéstartalmai a kommu-

nikációs hang által már mindig is megformáltak; a hang-

zás‒meghallás formáiban válnak jelenvalóvá.  

Arisztotelész pozitív hangmetafizikája ily módon a 

nyelv közegében, a beszéd folyamatában formálódó 

szimbolikus jelen-lét átfogó koncepciójává bővül. A be-

széd univerzuma nem pusztán kommunikációs hang-

/hangzásvilág, hanem formát öltött nyelvi „dolgok”, je-

lentéstartalommal bíró nevek/szavak rendje. 

Arisztotelész azonban nem áll meg a pozitív nyelvi 

entitások tételezésénél. Koncepciója attól válik teljessé, 

hogy egy másik irányból is megnyitja a metafizikai hori-

zontot, a különbség irányából. A látás és a hallás közös 

vonása, hogy mindkettő a különbségekről tudósít; a látás 

a színek különbsége alapján veszi észre a testeket, a hal-

                                                 
23 Uo. 
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lás a hangok, a beszélők esetében a beszédhangok kü-

lönbségét érzékeli.  

A különbség érzékelésére való utalás ellentmondani 

látszik a hangzás‒meghallás egységére épülő koncepció-

nak, valójában azonban a hangproblematika további vizs-

gálatai számára két olyan dimenziót is megnyit, amelyek 

a későbbiekben alapvetőkké válnak a hang természetének 

és a beszéddel való összefüggéseinek a megértése terén: 

ilyenek egyrészt a belső hang, a nem hallható hang és a 

(meg)hallható csend kérdéskörei, másrészt megnyitja a 

szó egységének és ugyanakkor a szavak nyelvi oppozí-

cióinak, a hang, a beszéd és a nyelv bonyolultabb össze-

függéseinek kérdései felé megnyíló dimenziókat, melyek 

az itteni vizsgálódásaink körén kívül esnek.  

Ezen túlmenően viszont a különbségre való utalás az 

Arisztotelésznél erőteljes kontúrokat nyert pozitív hang-

metafizika kifordíthatóságának fő irányát is jelzi, azt a 

lehetőséget, hogy a hangnak a hangzás‒meghallgatás po-

zitív egységeként való felfogása helyébe éppen különb-

ségként/elkülönböződésként való elgondolása léphet. Er-

re irányul a további vizsgálódásunk. 

Derrida 

J. Derrida a husserli fenomenológia transzcendentá-

lis szubjektumkoncepciójának a dekonstruálása során a 

fenomenológiában meghúzódó jelenlét-metafizika nyom-

vonalait igyekszik feltárni. Ebben különleges szerepet tu-

lajdonít a hangnak, mivel úgy véli, hogy a gondolkodás 

és a hang egysége a logoszban, úgy, ahogy ezt az antik 

metafizikától a saussure-i nyelvelméletig tételezik, ala-

pozza meg az „idealizáció” egész történetét, a nem-

empirikus szellemi képződmények mint metafizikai 

konstrukciók jelenlétét a tudatban, a nyelvben, a tapaszta-

latban. Derrida alaptétele szerint az idealizáció története, 

a „szellem története” nem választható el a foné történeté-
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től, az összetartozásuk pedig visszaadja a fonénak „a ma-

ga egész titokzatos hatalmát”.24 

Derrida elgondolása szerint a jelenlét soha nem nél-

külözheti az empirikus dimenziót, mivel alapvetően a 

közvetlen érzékelhetőség sajátosságával bír. Ezt két vo-

natkozásban világítja meg: egyrészt a jelenlét mint „a 

tárgy előttünk-léte”, vagyis mint a tekintet számára való 

jelenlét, a közvetlen láthatóságban, észlelhetőségben; 

másrészt mint „az önmagához való közelség a bensőség-

ben”, vagyis mint közvetlen önérzékelés.25 A jelenlét két 

meghatározása között van egy alapvető különbség: az 

előbbi magán viseli az empirikus világszerűség formáját; 

az utóbbi nem más, mint a tiszta önmagánál levés, önma-

gán belül levés, ami a világszerűség bármilyen formáját 

kizárja, vagyis empirikus érzékiségének nincs semmiféle 

empirikus kiterjedése. 

Feltevődik a kérdés, hogy a fenomenológiailag téte-

lezett transzcendentális szubjektum és a hozzátartozó 

tiszta szubjektivitás idealitása hogyan rendelkezhet a je-

lenlét fenomenalitásával, amely nem (mindig) vonhatja ki 

magát az önmagán-kívül-kerülés világszerűségéből? 

Ugyanis az idealitás jelenléte „csak egy nem empirikus 

tudat számára-való-lét”, ezért „csak egy olyan közegben 

képes kifejezésre jutni, amelynek fenomenalitása nem a 

világ formájával bír”.26  

A fenomenológiai megközelítés a hangot tekinti az 

érzékiség olyan közegének, amely az ideális képződmé-

nyek számára biztosíthatja az empirikus megjelenés lehe-

tőségét oly módon, hogy ugyanakkor az ideális képződ-

                                                 
24 Vö. Jacques Derrida: A hang és a fenomén. A jel problémája Hus-

serl fenomenológiájában. (Ford. Seregi Tamás.) Kijárat Kiadó, Buda-

pest 2013. 96. [Jacques Derrida: La voix et le phénomène. Intro-

duction au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl. 

Édition Quadrige, 1993 / Presses Universitaire de France, Paris 1967. 

84.] 
25 Uo. 95. [83.] 
26 Uo. 96. [84.] 
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mények transzcendentalitása ne kerüljön feloldhatatlan 

ellentmondásba a tapasztalati létezés világszerűségével, 

dologiságával. A látható és a hallható fenoménje között 

alapvető különbség van. A látható fenoménjének lényegi 

összetevője a „kívülre”, a „világba” irányulás. „Látszólag 

‒ mondja Derrida ‒ azonban semmi ilyen nincs a hang 

fenoménjében”,27 azaz a fenomenológia a hangnak egy 

olyan látszatára alapoz, amely a tiszta önmagára irányu-

lás fenomenalitásával bír. Ezért a fenomenológia úgy te-

kinti, hogy a fenomenológiai bensőség vonatkozásában 

„az önmagát hallás és látás két radikálisan különböző vi-

szonyrendszer önmagunkhoz”.28  

A hang tehát az a közeg, amelyben a transzcendentá-

lis szubjektum idealitása érzéki, de nem világszerű jelen-

létre tehet szert. Az elgondolás alapja egy viszonylag 

egyszerűnek tűnő összefüggés, amely a hangzás és hallás 

arisztotelészi egységére utal vissza: „a hang hallatszik”.29 

Derrida rámutat arra, hogy az önmagunkat „beszélni-

hallani” folyamata fenomenológiailag tekintve „az önaf-

fekció egy abszolút egyedi típusa”, amely az önaffekció 

más folyamataitól eltérően nem igényel semmiféle olyan 

közvetítést, amit a „sajáton” kívül, a világban kellene le-

folytatni.30 E folyamat fenomenológiai leírását Derrida a 

következő lépésekben rekonstruálja:  

a) A beszélő szubjektum felől tekintve: amikor a 

szubjektum „jelenének abszolút közelségében” kiejti a 

fonikus jeleket, egyben „hallja” is ezeket; 31  a szubjek-

tumnak nem kell önmagán kívül kerülnie, hogy saját kife-

jezésaktusa közvetlenül hasson rá; beszéde „eleven”, nem 

                                                 
27 Uo. 97. [85.] 
28 Uo. [85.] 
29 Uo. [85.] 
30 Vö. uo. 100. [88.] 
31 Vö. uo. 97. [85.] „Amikor beszélek, ezen cselekvés fenomenológiai 

lényegéhez tartozik, hogy hallom magam, miközben beszélek.” ‒ Uo. 

98. [87.] 
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esik kívül rajta, a lélegzetvételével együtt folyamatosan 

hozzá tartozik, látványosan nem távolodik el tőle.32 

b) A nyelv felől tekintve: a beszéd eleven aktusa ‒ a 

lélegzetvétel és a jelölő intenció együttese ‒ életre kelti a 

„jelölő testét” és „mondani-akaró kifjezéssé” alakítja; így 

a „nyelv lelke” nem hal meg egy élettelen jelölő idegen 

testében, önmagán kívül kerülve egy külső világba, „nem 

válik el önmagától, önmagának való jelenlététől”, hanem 

önnön idealitásán belül, „az önmaga számára jelenlévő 

élet” bensőségében lesz képes „megmutatni” az ideális 

tárgyat vagy az ideális jelentést, amire utal.33 

c) A másik felől tekintve: amikor valakihez beszé-

lünk, nemcsak önmagunkat halljuk beszélni, hanem a 

másik is hall minket, s ezáltal elérjük, hogy „a másik köz-

vetlenül megismételje magában a beszélni-hallást, ugyan-

abban a formában, ahogy mi létrehoztuk”; a közvetlen 

ismétlés úgymond „reprodukálja a tiszta önaffekciót az 

exterioritás legcsekélyebb igénybevétele nélkül”.34 A be-

szélni-hallás másik általi megismétlése azért lehetséges, 

mert: egyrészt a másikhoz való beszélés az univerzalitás 

közegében zajlik, s a hangok által jelölt idealitások „a 

maguk idealitásában” ismételhetők a másik bensőségében, 

anélkül, hogy kívül kellene kerülnie magán ahhoz, hogy 

meghallja és felfogja, amit mondanak neki; másrészt 

azért, mert a szubjektum képes önmagát hallani vagy 

önmagához beszélni, vagyis képes rá, „hogy engedje ma-

gára hatni a jelölőket az exterioritás, a világ vagy általá-

ban a nem-saját bármilyen beavatkozása nélkül”.35 Más 

szóval, a másik az önmagánál levés, a másikhoz való be-

szélés pedig az önmagához való beszélés specifikus ese-

teként tekinthető, a tiszta önaffekció önismétlésének vég-

bemenéseként az univerzalitás talaján, anélkül, hogy va-

                                                 
32 Vö. uo. 97. [85.] 
33 Vö. uo. 99. [87.] 
34 Uo. 101‒102. [89.] 
35 Vö. uo. 100. [88.] 
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laha is kívül kellene kerülnie jelenlétének a tiszta ideali-

tásán.  

A hangzás-meghallás egységének tételezésén alapu-

ló arisztotelészi hangmetafizika a husserli fenomenológia 

horizontjában egy átfogó szubjektum-metafizikaként 

gondolódik újra/tovább. A fenomenológiai szubjektum-

metafizika lehetősége az emberi hang (voix) és az ideali-

tás közötti cinkosságon alapul, a szó spiritualizálására 

épül. Ez a „cinkosság” fenomenológiailag tekintve a be-

széd „megelevenítő aktusaként”, a mondani akarás eleven 

intenciójaként érhető tetten. A szó szintjén ez az intenci-

onalitás szoros értelemben vett életre keltő aktusként ér-

vényesül, amely tényleges át-változást idéz elő. Az ön-

magában vett puszta szó olyan anyagi test, (hanganyagi 

képződmény), „mely csak akkor akar mondani valamit, 

ha egy aktuális intenció életre kelti, s ha az élettelen szo-

noritás állapotából (Körper) az eleven test (Leib) állapo-

tába kerül”.36 A mondani-akarás megelevenítő aktusa va-

lójában a szó újjászületése, azaz tényleges megszületése: 

azáltal, hogy kifejezésre juttat valamit, a szó „saját” testét 

„szellemi testté” változtatja.37 Ezáltal mintegy maga mö-

gött hagyja a külső világba ágyazódó élettelen anyagi tes-

tét és spirituális testként születik újra. Ez voltaképpen azt 

jelenti, hogy a szó élettelen testét alkotó fizikai hang le-

vetkőzi eredendő tapasztalati dologiságát, s a tiszta szub-

jektivitás és spiritualitás önmagához való közelségeként 

feltáruló jelenlét közvetlen érzékelhetőségének formája-

ként kel életre a megszólalás eleven bensőségességében. 

Ily módon feloldja a transzcendentalitás idealitása és a 

fenomenalitás világisága között feszülő különbséget. 

A megelevenítő aktusnak „ez az önmagánál való je-

lenléte”, a szó „áttetsző spiritualitása”, a nyelv életének 

„ez az önmagával szembeni intimitása” azt feltételezi te-

                                                 
36 Uo. 103‒104. [91.] 
37 Vö. uo. 104. [91.] 
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hát, „hogy a beszélő szubjektum hallja magát a jelen-

ben”.38  Derrida úgy véli, hogy a szubjektumnak ez az 

önmagához való közelsége az önmagát hallásban ‒ tény-

legesen „a beszéd lényege vagy normális létezése”. Az 

önmagát való hallás felőli megközelítés elsődlegessége 

„magából a beszéd szerkezetéből adódik”, abból, „hogy a 

beszélő hallja magát: egyszerre észleli a fonémák érzéki 

formáját és érti saját kifejezésintencióját.”39 

Derridának a husserli fenomenológiára való rálátása 

szerint tehát az önmagán belül helyezkedő tiszta szubjek-

tivitás, a tiszta önmaga-számára-lét a hang műveleteként 

felfogott tiszta önaffekcióként képződik a világban. Felte-

vődik a kérdés, hogy honnan származik, miből adódik a 

fenomenológiai szubjektum-metafizikát megalapozó cin-

kosság az emberi hang (voix) és az idealitás között. Ez a 

cinkosság összefügg a hang univerzalitásával, azzal, hogy 

a mélyben a világban levő hang és a fenomenológiai érte-

lemben vett foné egységét tételezhetjük. A hangnak az 

univerzalitásra való vonatkozása kettős: egyrészt az élő 

hang részesül a világban levő hang univerzalitásából; 

másrészt a hozzá tartozó jelentéstartalom ‒ idealitás ‒ ré-

szesül a lét univerzalitásából. Az érzéki hang univerzali-

tása és a lét transzcendentális univerzalitása az önaffekci-

óként létrejövő szubjektum eleven egységében és tiszta 

önmagánál levésében kapcsolódik össze az intencionális 

beszédaktusok folyamatában, amelyek során a tapasztala-

tok világisága a szavak tiszta metafizikai spiritualitásában 

teremtődik újjá. 

A hangnak az univerzalitásra való kettős vonatkozá-

sán alapulnak ‒ strukturális és elvi szinten ‒ a hang és a 

tudat szerves egymáshoz tartozására irányuló fenomeno-

lógiai elgondolások, attól kezdődően, hogy „semmiféle 

tudat nem létezhet hang nélkül”, egészen addig a belátá-
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sig elmenően, hogy a hang az önmaga közelségében lévő 

tiszta tudat (con-science) az univerzalitás formájában, 

vagyis „a hang a tudat”.40  

Derrida úgy véli, hogy pusztán a fizikai hang uni-

verzalitását szem előtt tartó „világi »objektív« tudomány” 

ténylegesen semmit sem képes mondani a hang lényegé-

ről.41 Ehhez a fizikai hang és a beszélő önmaga hallását 

lehetővé tevő beszédhang egységének a tételezése szük-

séges, mert csak ezen az alapon érthető meg, hogy ho-

gyan jöhet létre a világban önaffekcióként „egy egységes 

instancia”, amely „mentes a világiság és a transzcenden-

talitás között feszülő különbségtől”, s amely „ezt a kü-

lönbséget ugyanakkor lehetővé teszi”.42  

Ez utóbbi gondolathoz ‒ a különbség lehetővé téte-

léhez ‒ kapcsolódik a husserli szubjektum-metafizikára 

irányuló dekonstrukciós törekvés.  

A hang műveleteként felfogott önaffekció feltéte-

lezi ‒ mondja Derrida ‒, hogy már eleve egy tiszta kü-

lönbség osztja meg az önmagának való jelenlétet. Ebben 

a tiszta különbségben gyökerezik mindannak a lehetősége, 

amiről Husserl úgy gondolta, hogy ki tudjuk zárni az 

önaffekcióból: a külső tér, a világ, az anyagi test stb.43  

Derrida úgy véli, hogy az önmagának való jelenlétet 

belülről megosztó különbséget ott kell megragadni, ahol 

a transzcendentális szubjektum „önmagához a lehető leg-

nagyobb közelségben van”:44 nem a tiszta idealitásában, 

nem is az eredetében és nem is az identitásában, hanem 

„az elkülönböződés mozgásában”.45 A dekonstrukció irá-

nyából megfogalmazódó metafizika-kritika a jelenlét-

metafizika által tételezett egység belülről történő elkü-
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lönböződő mozgását célozza meg. Az idealitás és az uni-

verzalitás jegyeivel felruházott egység elrejti a belsejében 

végbemenő differenciálódást; a tanszcendentalitás illú-

ziója elfedi az idő és a történés kiiktathatatlanságát a 

szubjektum önmagához való viszonyából. A szubsztanci-

ális egység rétegekre bontásaként értelmezett és művelt 

hiteles dekonstrukció tárhatja fel ténylegesen azt a módot, 

ahogyan az egység különböző eredetű, rendeltetésű és 

természetű alkotóelemei dinamikus hatásösszefüggések 

mozgásaiban, történéseiben kapcsolódnak össze egymás-

sal, közelednek és távolodnak egymástól az egységesülés 

és az elkülönböződés folyamataiban. 

A dekonstrukciós művelet első lépése magának az 

önaffekciót végbevivő hangnak a rétegekre való bontása, 

melynek során feltárul a son és a voix egysége, az a tény-

állás, hogy a lélegzetvétellel és a mondani akarás intenci-

ójával összefonódó hang bármennyire is az önmagához 

való legteljesebb közelség intimitásának a közege legyen, 

nem vonhatja ki magát a külső fizikai világhoz (is) való 

tartozás kötelékéből, s ily módon a fizikai hang által 

megidézett természeti és tapasztalati világ jellemzői is 

óhatatlanul belül kerülnek ‒ feszítő, távolító, differenciáló 

erőkként ‒ az önmagához való közelség intimitási körén. 

A tisztán a hang műveletére és az önmagunkat be-

szélni hallás közelségére redukált önaffekció ‒ mint az 

önmagunkhoz való legteljesebb közelség színtere ‒ abszt-

rakt egysége azonnal megbomlik belülről, mihelyt a be-

széd lényegét nem erre szűkítjük, hanem a valós termé-

szetét világítjuk meg. Ennek az egyik vonatkozása éppen 

a beszéd időbeli kiterjedése és mozgása. Az „»önmagun-

kat-beszélni-hallani« tiszta interioritásának maga az 

»idő« mond radikálisan ellent” ‒ mutat rá Derrida. „A 

temporalizáció mozgása eredendően maga után vonja a 

»világba« való kilépést is.”46 A mondás és a hallás, a be-
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szélés és a meghallgatás műveletei időben soha nem es-

nek teljesen egybe, ezért nem egy önmagába záruló je-

lenben játszódnak le, hanem egy nyitott és az előző álla-

potához képest mindig elmozdulásban levő jelenlét moz-

gásterében. A jelenlét interioritása az időiség belső 

kiterjedésére épül, ezért mindig is világszerűen nyitott. 

Ezen az alapon nem tartható fenn az idő és a szubjektivi-

tás fenomenológiailag tételezett azonossága, amennyiben 

az abszolút szubjektivitást éppen az időből kivont transz-

cendentalitásként gondoljuk el, ami az idő önmagából va-

ló kifordítását és időtlenítését feltételezné. Az „idő” tehát 

„éppen ezért nem lehet »abszolút szubjektivitás«, mert 

képtelenek vagyunk egy jelenbeli létező jelene és önma-

gánál való jelenléte alapján elgondolni”.47 

Idő és szubjektivitás szerves összefüggése csak ad-

dig tartható fenn, ameddig az időt ‒ bergsoni értelemben 

‒ tisztán a hangra és az önmaga hallására redukált önaf-

fekció belső kiterjedéseként fogjuk fel. Ezzel szemben a 

beszéd időisége az idő világszerűségébe ‒ a „világ idejé-

be” (Ricoeur) ‒ helyezi a jelenlétet, mint nyitott, időben 

zajló történést. Ez azt jelenti, hogy minden kimondási in-

tenció és aktus nem csupán a szó élettelen hangtestének 

életre keltése, és a fizikai hang spiritualizálása, hanem a 

szubjektivitás belső spirituális tartalmainak világszerűsí-

tése is. Újból Derridát idézve: „Az önmagunkat beszélni-

hallani nem az önmagába zárt belső interioritása, hanem a 

belső redukálhatatlan nyitottsága, a szem és a világ a be-

szédben. A fenomenológiai redukció egy színpad.”48  A 

„színrevitel” eredetileg husserli gondolat. A rá való hi-

vatkozással Derrida magában a fenomenológiában impli-

cite meghúzódó dekonstrukciós lehetőséget világítja meg. 

A dekonstrukcióba átvezető redukció végrehajtási mód-

jával kapcsolatos elgondolás viszont visszavezet a gondo-
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latmenetünk kiindulópontjához, a hallható és a látható fe-

noménje közötti különbségtevéshez. Miközben a beszéd-

ben a hang a meghallásban való legteljesebb közelséget 

biztosító önaffekció műveleteként működik, a beszédet 

éltető kimondási intencióban a beszélő interioritása meg-

nyílik és megmutatkozik. A kimondás mintegy színre vi-

szi, a világszerűség színpadán megjeleníti a belső tartal-

mat. Ezáltal a beszéd nemcsak kimondja, hanem látható-

vá is teszi ‒ olyanná, mintha a szemünk elé kerülne a 

kinti világban ‒ azt, amiről szó van. A „színrevitel” tény-

legesen azt jelenti, hogy a megmutatkozás a kifejezett 

belső tartalmat nem csupán megjeleníti, hanem a kinti vi-

lág feltételeihez igazodva jeleníti meg ‒ (mint ahogy aki 

színpadra lép, a színpad feltételeihez igazodva cselekszik) 

‒ s ezzel mintegy el is különbözteti „eredeti” önmagától. 

Itt tehát a hang tiszta interioritásával szemben a szem és a 

látás exterioritására történik utalás; a kimondás hangzó 

egysége belülről differenciált: elkülönböződési folyamat-

ként mutatja fel a hang meghallásaként való legteljesebb 

közelséget és a mondanivaló világszerű nyitottságát. A 

mondani akarási intenciónak kimondási és megmutatási 

intencióra való elkülönböződése révén a beszéd semmi-

képpen sem kerülheti el a világival való „szennyeződést”. 

Végül az önmagánál való jelenlét tiszta idealitása és 

transzcendentalitása is dekonstruálódik az „eleven jelen”, 

a beszéd „megelevenítő aktusának” a rétegekre bontásá-

val. A hangban önmagát halló és a beszédben önnön 

mondani akarását intencionáló eleven jelen önmagánál 

való jelenléte „az önmagával való nem azonossága és a 

retencionális nyom lehetősége mentén fakad föl”.49  Az 

„eleven jelen” rétegekre bontása során feltárul, hogy a 

„tiszta eltérés” már eleve benne foglaltatik az önmagánál 

való jelenlét legteljesebb közelségében, és a jelenlét vo-

natkozásában konstitutív az önmagával való nem azonos-
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ság és a nyomszerűség módján. Az eleven ‒ hang-

zó‒meghallható ‒ hangban az önmagánál való jelenlét ér-

zéki közelségében van együtt ‒ az elkülönböződés mód-

ján ‒ a szubjektivitás idealitása és az empíria világszerű-

sége; tágabban: a szubjektum és a lét transzcendentalitása 

valamint a tapasztalat/nyelv világszerűsége. A szubjek-

tum és a lét önmagához való legteljesebb közelsége a 

hangban egyúttal a legteljesebb nyitottság is a világra, 

mivel maga az élő hang a legtermészetesebb módon hor-

dozza magában a transzcendentalitásnak és a világszerű-

ségnek a mindenkori elkülönböződésben lévő kettősségét. 

Ugyanakkor ez az elkülönböződés az élő hangon belül, 

illetve az önmagánál való jelenléten belül történik. Az el-

különböződés ily módon az önmagánál való jelenlét 

(ön)konstitutív létmódja, és nem valamiféle önmegszün-

tető kettéhasadása, felbomlása. Ugyanis a transzcendentá-

lis szubjektum és a lét az önmagához való legteljesebb 

közelségéből nem lép ki a világba, hanem csak megnyílik 

a világra és színre viszi magát a világszerűség feltételei 

között. Nem válik tehát a külső tapasztalati világ szerves, 

szubsztanciális alkotóelemévé. De önnön színrevitelével 

nyomot hagy a világon, úgy, ahogy egy színházi előadás is 

ott hagyja nyomát a nézők lelkiállapotán. 

Nem véletlenül talál rá Derrida (és őt megelőzően a 

fenomenológia) a hang problematikájára, mint amelyen 

keresztül bizonyul a leghatékonyabban megközelíthető-

nek és feltárhatónak a legteljesebb közelségben önmagá-

nál való jelenlét. Az önmagához való legteljesebb közel-

ségében rejlő különbség is ugyancsak itt érzékelhető, 

mint az önmagánál való jelenlét legteljesebb közelségé-

ben elevenen működő önkonstitutív elkülönböződés. 

Ha itt végéhez érne a gondolatmenet, a dekonstruk-

ció sem bizonyulna egyébnek, mint egy fenomenológiai-

lag korszerűsített hangmetafizikán alapuló újabb jelenlét-

metafizikának. 
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Derrida viszont ezen a ponton radikálisan átfordítja 

a nyom értelmét. Ezt olvassuk: „Ez a nyom elgondolha-

tatlan egy olyan jelen egyszerűsége alapján, melynek éle-

te önmaga számára belső lenne. Az eleven jelen önmaga-

sága eredendő módon nyom. A nyom nem egy attribútum, 

amelyről azt állíthatnánk, hogy »eredendően« az eleven 

jelen önmagasága lenne. Az eredendő-létet a nyom alap-

ján kell elgondolnunk, és nem fordítva.”50 

Tehát az itt használatos nyom fogalom nem marad 

meg abban az értelemösszefüggésben, amelybe az imént 

helyeztük. Nem egy önnön belső életét élő jelen egyszerű 

nyomot hagyásáról van szó a tapasztalati világon, amely-

nek szeme előtt belsődleges, önkonstitutív elkülönböző-

dése folytán színre viszi magát. Hanem arról van szó, 

hogy a metafizikai hagyomány által hosszadalmasan ki-

munkált önmagánál levő eleven jelenlét a maga transz-

cendentalitásában, idealitásában, univerzalitásában nem 

egyéb, mint nyom. A nyom nem az eleven jelen önmaga-

sága, és nem is „az eredendő nem-önmagánál-jelenlét” 

hiánya, hanem az eredendő eleven jelen maga. A nyom 

tehát nem a lét (jelenlét) egy lehetséges attribútuma, ha-

nem a lét maga. 

Itt most már nekünk is fel kell tennünk a kérdést: Mi 

a nyom? 

A tapasztalatunk általában azt mutatja, hogy nyomot 

valami hagy, egy adott közegben elváltozást okozva. A 

nyom nem azonos a nyomot hagyóval, de nem is szüntet-

hető meg az egymáshoz tartozásuk. Ezen belül a nyom 

örökös elkülönböződésben levés. Sohasem teljesen ön-

maga, mivel mindig másra is, a nyomot hagyóra is utal, 

változó értelemben. Így nemcsak a nyomot hagyó vonat-

kozásában, hanem önmaga tekintetében is folyamatos el-

különböződésben van. Elkülönböződésben levésként 

mindig csak a nyomot hagyást, de sohasem a nyomot ha-
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gyót tapasztaljuk. A nyom ennek mindig is a hiányát mu-

tatja fel, tehát sohasem választhatjuk le a nyomról a hiány 

tapasztalatát. De a hiányzó nyomot hagyóra való vonat-

kozásában a nyom szükségképpen magában hordoz egy-

fajta transzcendentalitást. A nyom lényege és értelme 

szerint utólagosság, következmény, az után-lét létmódja. 

Továbbá a nyom emléknyom, múlandó, eltűnésben levő. 

A nyom tehát nem vonható ki az időből és nem vonható 

ki belőle a szerves időisége. Ugyanakkor a nyom időisé-

géhez szervesen hozzátartozik a transzcendentalitás. 

A derridai radikális nyom-felfogás horizontjában az 

önmagánál való jelenlét tételezése metafizikai önellent-

mondás. Ha a jelenlét az, ami önmagánál van, akkor 

nincs jelenlét. A hang és a jelenlét fenomenológiai össze-

függése a jelenlétet mint önmagával legteljesebb közel-

ségben levést tételezi, és ez nem ugyanaz, mint az önma-

gánál levés, hanem éppen annak a hiányának a felmutatá-

sa ‒ már a fenomenológiában. Bármennyire is teljes lenne 

a közelség, csakis a jelenlét önmagától való elkülönböző-

désként, önmagától való bizonyos távolságként jutna ér-

vényre. A jelenlét mint az önmagához való legteljesebb 

közelség az önmagához való legközelebbi különbséghez 

való legteljesebb közelség is egyben. 

Az élő jelenlét tehát sohasem önmaga, hanem fo-

lyamatos elkülönböződésben levés. Ennélfogva nincs, 

nem lehetséges jelenlét mint eredendően önmagánál le-

vőség sem. Ilyesmit tételezni nem más, mint metafizikai 

fikció. Az eredendően önmagánál levőséghez képest az 

élő jelenlét tehát mindig elkülönböződés, s mint ilyen 

nyom, „hagyás”/„hagyatkozás”, után-lét. 

A hang a szubjektum, illetve a lét önmagával legtel-

jesebb közelségben levőségének, azaz jelenlétének a for-

mája, és ha a jelenlét maga nyom, a hang a nyom formája. 

Ezért a jelenlétnek az elkülönböződésben levő módját, 

nyomszerűségét, pontosabban az elkülönböződést magát 
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mint jelenlétet a hang tapasztalata tárja fel számunkra a 

leginkább. 

Az a tény, hogy Derrida a dekonstrukció mozgását a 

hang közegében követi, s egyáltalán a hangot e dekonst-

rukciós folyamat közegeként tünteti fel, oda vezet, hogy a 

beszéd és a nyelv komplex folyamatait is elsődlegesen a 

hang irányából közelíti meg. A hang formájában megva-

lósuló elkülönböződésként és nyomként tételezett eleven 

jelenlét voltaképpen a beszéd élő folyamata, amely vi-

szont nem a valamit mondás közvetlen hallhatóságán, 

hanem a belsőleg tovább nem bontható teremtő szó egy-

ségén és az egymástól elkülönböződő szavak oppozíció-

ján alapul. A szó így oly módon lesz mindig elkülönbö-

ződésben levés, az oppozícióban álló szavak közti kü-

lönbségből való kiemelkedés, hogy a hangzásnak és a 

fogalomnak a szóban rejlő különbsége már nem akar kü-

lönbség lenni, s a két különnemű oldalt egységben tartó 

nyelvi forma ‒ a hozzátartozás struktúrája ‒ már nem 

akar elkülönböződés lenni. Éppen a szó ezen alapuló vé-

gessége és az általa mondottak pozitív értelemtartalma áll 

ellen és szab határt az elkülönböződés univerzális tételére 

építhető különbség-metafizikának. A szó nem lehet nyom, 

mivel egyetlen szó sem ismétel egyetlen más szót sem; 

mindegyik szó már mindig is egy másik szó, s mint ilyen 

mindegyik éppen az első és eredendő. 

Vizsgálódásunk folyamán azt tapasztaltuk, hogy a 

tiszta fenomenológiai megközelítés gyakorlatilag kiiktat-

ja a beszédet, hiszen a transzcendentális szubjektum a 

másikhoz való beszélést mint élő és természetes beszédet, 

a mondottak univerzális ismételhetősége és az önmagá-

hoz való beszélés érzéki közelsége módján önnön jelenlé-

ti körén belül tartja, s a szubjektivitás gyakorlatilag ma-

gába szippantja és elnyeli. 

Majd azt tapasztaltuk, hogy a dekonstruktív megkö-

zelítés visszaveszi a szót a hang világába, úgy, hogy a szó 

lényegét a külső fizikai hang spiritualizálásaként, az élet-
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telen test élő szellemi testté való átváltozásaként tünteti 

fel, s ily módon a szót magát is nyomként gondolhatja el, 

amelynek ugyancsak az elkülönböződés az önkonstitutív 

létmódja, s nem tesz mást, mint pusztán színre viszi az 

értelmet a világszerű megnyilvánulásaiban. 

A dekonstrukció radikális végigvitele viszont még 

ennél is tovább mehet. A dekonstrukcióban megvan a le-

hetőség a rétegekre bontás gyökeres végrehajtására, ami 

adott esetben a szó egységét és a nyelv struktúráját sem 

kíméli. A hang közegébe való helyezkedés ilyen lehető-

séget kínál: a tovább bontását annak, ami tovább már 

nem bontható egység, a különbség tételezését ott, ahol a 

különbség nem különbség. A dekonstrukció itt már vég-

képp megfosztja a szót a pozitív hatásösszefüggéstől, a 

valamit mondás képességétől, és visszalép a szó teremtő 

ereje mögé/elé, abba a szélső zónába, amelyben minden-

féle önteremtő/önkonstitutív egység ‒ a jelenlétet mint 

nyomot is beleértve ‒ ellehetetlenül. Tovább már nincse-

nek rétegek és alapok sem, melyekre támaszkodhatnának. 

A dekonstrukció tiszta kivezetéssé válik a metafizikailag 

tételezhető egységek bármely lehetséges világából ‒ ki-

vezetéssé, amelyből innen nézve mi már csak a „ki”-t lát-

juk/gondoljuk beláthatatlan mélységek és ürességek fölött, 

a semmi peremén. 
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A FOGALOMALKOTÁS  

MINT NYELVI TÖRTÉNÉS 

A fogalom „fogalma” sokféle irányból megközelít-

hető, de korántsem definiálható egyértelműen. „Egy 

pszichológust, egy filozófust vagy egy nyelvészt arról 

kérdezni, hogy mi a fogalom – írja R. Jackendoff, a kog-

nitív nyelvészet (azon belül a konceptuális szemantika) 

egyik kiemelkedő képviselője –, olyan, mint egy fizikust 

arról kérdezni, hogy mi a tömeg.” Egyikük sem tud az adott 

kontextusból kiragadható választ adni erre a kérdésre.1  

A. R. Damasio a fogalom szótári meghatározásai 

közül a The Randon House-ban fellelhetőt emeli ki. Ez a 

fogalom mibenlétének három vetületét, tulajdonképpen a 

fogalom lényegének három lehetséges megközelítését vá-

zolja fel: 1) „egy általános kifejezés vagy idea; koncep-

ció”, 2) „egy elképzelés valamiről, amit az entitás valam-

ennyi jellemzőjének vagy részletének összekapcsolása 

révén mentális úton alkotunk; egy konstrukció”, 3) „egy 

közvetlenül megragadott vagy intencionált gondolati ob-

jektum”.2 Az első – a fogalom mint „koncepció”, felfogás 

– a latin conceptus megnevezéssel, ezen keresztül a kon-

cipiálással, kigondolással, értelmi megragadással, megfo-

gással, áttételesen a fogamzással, fogantatással van sze-

mantikai kapcsolatban; a fogalom – az elmét afficiáló 

tárgytól kiváltottan – az elmében megfogan, miközben az 

elme birtokba veszi, „fogalmilag megragadja” és repre-

zentálja (leképezi) a tárgyat. A második megközelítés 

szerint az elme képzetek társítása (asszociációja), össze-

kapcsolása révén „fogalmat alkot” a tárgyról, mentális 

úton megkonstruálja a tárgyat. Az első esetben a fogalom 

                                                 
1 Ray Jackendoff: Mi egy fogalom, ha megragadható? In Janus, IX. 1. 

(Mi a fogalom?). Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs 1992. 61. 
2 Antonio R. Damasio: Fogalmak az agyban. In Janus IX. 1. (Mi a fo-

galom?). 22. 
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mentális reprezentáció; a második esetben mentális 

konstrukció. Nem nehéz észrevenni mindkét esetben – 

bár némileg eltérő intenzitással – az elme aktív (és a 

tárgy passzív) szerepét a fogalom létrejöttében. Ennek 

köszönhetően a fogalom – bár más-más természetű men-

tális képződményként – az elme munkálkodásának ered-

ményeként létrejövő mentális termék, „gondolati objek-

tum”. Erre utal a harmadik megközelítési mód. 

A fogalom hagyományos, logikai-episztemológiai 

megalapozottságú „fogalma” és definíciója egyrészt az 

empirikus és szaktudományos kutatások, másrészt a filo-

zófia ontológiai és nyelvi fordulata hatására 

de(kon)struálódik. Mindenekelőtt az a megközelítési mód 

válik meghaladottá – mind a jelentés, értelem és haszná-

lat viszonyait új megvilágításba helyező logikai szeman-

tikai kutatások, mind az agyműködéssel és a gondolko-

dással kapcsolatos neurofiziológiai kutatások, mind pedig 

a nyelv, gondolkodás, kultúra összefüggéseit vizsgáló 

kognitív nyelvészeti kutatások irányából –, amely a fo-

galmat jól behatárolható egységes tudati entitásként, tu-

dati objektumként kezeli. 

A fogalom meghatározásával és kialakulási módjá-

val kapcsolatos kortárs elgondolásokban észrevehető egy-

fajta közös vonás: egyre erőteljesebben előtérbe állítódik 

a fogalomalkotás és a nyelvi folyamatok kapcsolata, a fo-

galomalkotásnak a nyelv közegében zajló történésként 

való elgondolása.  

A kognitív tudományokból nyíló perspektíva 

1. A közös tulajdonságok problémája 

A fogalommal kapcsolatos hagyományos gondolko-

dásmód kritikájának egyik kiemelkedő célpontja a foga-

lom mentális objektumként való elgondolásához alapul 

szolgáló „közös tulajdonságok” problémája. Az anyagi és 

szellemi szubsztancia kettősségét tételező metafizikai 

(karteziánus) dualizmus – ami hosszú időn keresztül 
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fenntartja mind a közös tulajdonságok tételezésének, 

mind pedig a fogalom szellemi szubsztanciaként való el-

gondolásának lehetőségét – empirista kritikájának a 

nyelvanalitikus és pragmatista távlatokat megnyitó hasz-

nálat és alkalmazás gondolata kölcsönöz újabb indítta-

tást. Wittgenstein rámutat arra, hogy ott, ahol a metafizi-

kai hagyományban gyökerező gondolkodásmód közös 

szubsztanciális alapot, lényegi magot vagy meghatáro-

zottságot feltételez, valójában „az egymást átfedő és ke-

resztező hasonlóságok bonyolult hálóját” találjuk. „Csa-

ládi hasonlóságok”-nak nevezi ezeket, mert „így fedik át 

és keresztezik egymást azok a különböző hasonlóságok, 

amelyek egy család tagjai között állnak fenn: termet, arc-

vonások, a szem színe, a járás, a temperamentum, stb., 

stb.”3 Amikor példákat mondok és igyekszem egy bizo-

nyos értelemben megértetni őket – mondja Wittgenstein – 

ezen „nem azt értem, hogy az illető ezekben a példákban 

lássa meg azt a közöset, amit én – valamilyen oknál fog-

va – nem tudtam kimondani. Hanem hogy egy bizonyos 

módon használja ezeket a példákat.”4 

R. Carnap logikai szemantikai koncepciója a jelentés 

logikai és nyelvi feltételeinek vizsgálata során a foga-

lommal kapcsolatos elgondolásokat két irányban is ki-

mozdítja a hagyományos sémákból. Egyrészt a fogalom 

tartalmának és körének kapcsolatára épülő logikai struk-

túrát (a fogalom mint valamely közös tulajdonságot hor-

dozó elemek osztálya) a nyelvi kifejezés intenziója és ex-

tenziója közötti relációval cseréli fel. Másrészt megha-

ladhatóvá teszi a „belső” (tudaton belüli) mentális 

tartalom és a „külső” nyelvi kifejezés dualizmusát (a 

                                                 
3 Ludwig Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások. (Ford. Neumer Kata-

lin.) Atlantisz, Budapest 1998. 58. (67.) [Ludwig Wittgenstein: 

Philosophical Investigations. Basil Blackwell, Oxford 1986. 32. (67.)] 
4 Uo. 60. (71.) [34. (71.)] 
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nyelvi kifejezés jelentése a fogalom).5 A nyelvi kifejezé-

seknek mind az extenzióin, mind az intenzióin önmaguk-

ban véve valóságosan létező entitások (dolgok és tulaj-

donságok) értendők, amelyek az őket összekapcsoló logi-

kai-szintaktikai relációk révén válnak a nyelvi-logikai 

struktúrák komponenseivé. Ebben a vonatkozásban mind 

a „tulajdonságok” mind pedig az „egyedi létezők osztá-

lya” terminus a legtágabban értendők, amelyek felölelik 

mindazokat, amik valamiről értelmesen állíthatók, illetve 

mindazokat, amikről valami értelmesen állítható. 6  Ily 

módon a fogalom nem meghatározott tulajdonságokat 

hordozó elemeknek egy zárt osztálya, amely világosan 

elhatárolható az elemek más, hasonló osztályaitól, hanem 

mind az intenzió, mind az extenzió irányából nyitott 

struktúra; az intenzió és az extenzió mezőjébe tartozó en-

titások különféle konfigurációi kerülhetnek olyanfajta lo-

gikai-szintaktikai relációba egymással, amely egy fogal-

mi egységet határoz meg. Egy ilyen fogalmi egység, mint 

logikai-nyelvi dinamikus struktúra, nem az elképzelés, 

elgondolás, felfogás mentális folyamataira értendő, ha-

nem nem-nyelvi entitások között fennálló objektív össze-

függésre, amely a nyelvi-logikai relációkban kifejeződik.7 

A szemantikai értelemben vett jelentés nyelven (és tuda-

ton) kívüli entitások nyelvi-logikai relációja.8 Egy szó je-

                                                 
5 „Ha egy szónak – mondja Carnap – (egy meghatározott nyelven be-

lül) van jelentése, azt is szokás mondani, hogy egy »fogalmat« jelöl...” 

– Rudolf Carnap: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzé-

sén keresztül. In Altrichter Ferenc (vál.): A Bécsi Kör filozófiája. 

(Ford. Fehér Márta.) Gondolat Kiadó, Budapest 1972. 64. 
6 Vö. Rudolf Carnap: Semnificaţie şi necesitate. Un studiu de semanti-

că și logică modală. (Trad. Gh. Enescu‒Sorin Vieru.) Editura Dacia, 

Cluj 1972. 64. [Rudolf Carnap: Meaning and Necessity. A Study in 

Semantics and Modal Logic. The Unversity of Chicago Press, Chicago 

Illinois 1948. 20.] 
7 Vö. uo. 66. [21.] 
8 Vö. uo. 143. 
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lentését – írja Carnap – „alkalmazásának kritériuma hatá-

rozza meg”.9 

2. A mentális reprezentációk problémája 

A fogalmi gondolkodás nyelviségének, illetve a 

nyelv fogalomképző produktivitásának bizonyíthatóságát 

számos empirikus és szaktudományos vizsgálat is alátá-

masztja. 

Hagyományos értelemben a reprezentáció olyan 

mentális, „az elmében levő” entitás vagy jelenség, amely 

a külvilág egyes tárgyainak, jelenségeinek vagy esemé-

nyeinek feleltethető meg. Valójában a mentális reprezen-

táció az elme bizonyos állapotait hivatott jelölni, mint 

amilyen az intencionalitás, a képzelet, az emlékezet, a 

gondolati műveletek.10 J. Fodor a reprezentációkkal kap-

csolatos kutatásai alapján a mentális reprezentációkat reá-

lis létezőknek véli, melyek a hétköznapi nyelvhez hasonló, 

a világhoz intencionális állapotokon keresztül kapcsolódó 

mondatok alakjában gondolhatók el. Ilyen alapon beszél az 

„elme nyelvéről”, mivel az elme egy olyan általános 

nyelvként fogható fel, amely lefordítható bármely termé-

szetes nyelvre, de nem egyezik meg ezek egyikével sem.11 

A neurofiziológiai kutatások nézőpontjából tekintve 

egy fogalom nem a szükséges és elégséges attribútumok 

gyűjteménye, s nem is különálló entitásokból megkonst-

ruált és állandósított mentális kép, amely egy adott osz-

tály elemeinek egyikével sem mutat hasonlóságot, mi-

közben ezen elemek közös faji jellegét reprezentálja. A. 

R. Damasio a neurofiziológiai kutatások eredményeinek 

összegzéseképpen úgy véli, hogy a fogalom alapját érzéki 

és motoros reprezentációk egyidejű rekonstrukciójának 

                                                 
9 R. Carnap: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén ke-

resztül. 66. 
10 Vö. Lehman Miklós: A dinamikus elme. Trezor Kiadó, Budapest 

2008. 11, 12. 
11 Vö. uo. 16, 17. J. Fodor idevágó munkái: Representational Theory 

of Mind; The Language of Trought. Harvester Press, Sussex, 1976. 
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egy csoportja alkotja, amelyeket nagy valószínűséggel 

azonos verbális vagy nem-verbális inger vált ki. Ily mó-

don a fogalom inkább „a reprezentációknak egy potenciá-

lis halmaza”, amely a memória nyugalmi állapotából ak-

tivizálódik, valahányszor egy adott inger működésbe 

lép.12 Ez az elgondolás egy másik vonatkozásban is meg-

kérdőjelezi a fogalmak mibenlétének hagyományos el-

gondolási módját: a fogalmak definícióra alapozott mo-

delljével szembeállítja a fogalomalkotás felismerési ké-

pességen alapuló modelljét. Annak a meggyőződésének 

ad hangot, hogy a fogalmak nem az agyban állandóan tá-

rolt definíciókon, attribútumok lajstromán vagy állandó 

mintapéldányokon alapulnak. Jóformán nincsenek is 

olyan fogalmak, amelyekre pontos definíció lenne adha-

tó. Ténylegesen nem az történik, hogy elménk (agyunk) 

egy entitás hosszú távra szóló meghatározását tartalmaz-

ná, hanem inkább felismerési és visszaidézési idegfolya-

matok révén jutunk fogalmakhoz.13 

Észrevehető, hogy az újabb kutatások eredményei 

alapján lényegesen átalakul a mentális reprezentáció fo-

galma. A mentális reprezentáció szellemi entitásból fizi-

kai jelenséggé alakul át. A klasszikus filozófiai fogalmak 

(idea, képzet, fogalom) már nem pontszerű, atomisztikus 

szellemi létezőket, hanem folyamatosan változó, lokális, 

pontosan nem behatárolható fizikai reprezentációkat je-

lölnek. Ebben a kontextusban a „mentális”-t már nem le-

het semmiféle szellemi természetű dologra vonatkoztatni. 

A reprezentációk így már nem azonosíthatók be valami-

féle (szellemi szubsztrátummal bíró) dologiságként, ha-

nem inkább valamilyen neurális aktivációs mintázatként 

gondolhatók el; az elme pedig nem a reprezentációk „rak-

tára”, hanem inkább e neurális aktivációs jelenségek ösz-

szessége.14 J.-P. Changeux – bár még alkalmazza a „men-

                                                 
12 Vö. A. R. Damasio: i.m. 22. 
13 Vö. uo. 25. 
14 Vö. Lehman M.: i.m. 24. 



 _________________ A fogalomalkotás mint nyelvi történés 

49 

 

tális tárgy” kifejezést –, az agyműködéssel kapcsolatos 

kutatásai alapján úgy véli, hogy a reprezentáció olyan lé-

tező, amely fizikai rendszerek működésén keresztül jele-

nik meg, s létezése nem választható el e rendszerektől. 

Megállapítja, hogy az észleletek, az emlékképek és a fo-

galmak, amelyeket mi egységesen „mentális tárgyaknak” 

nevezünk, valójában „mentális reprezentációkat megva-

lósító fizikai egységek különböző formái vagy állapo-

tai”.15 

Mindez összefügg az elmének egy újfajta, a neurofi-

ziológiai kutatások újabb eredményeiből adódó szemléle-

tével. J.-P. Changeux rámutat, hogy már a múlt század 

hatvanas éveinek elején a H. Ey által bevezetett szintézis-

fogalom – a „tudat mezeje” – arra utal, hogy mindazok az 

észleletek, érzések, reprezentációk, amelyeket hagyomá-

nyosan különállókként fogtak fel, egy közös „közegben” 

egyesülnek, egy dinamikus és folytonosan változó tudat-

áramlásban, amelynek folyamatában neuronális architek-

túrák, rendszerek, kapcsolatok biztosítják egyszerre a tu-

dat egységét, koherenciáját és sokrétűségét. 16  Később, 

hasonlóképpen J. R. Searle is úgy véli, hogy a tudatmű-

ködést nem „elemi téglákra”, hanem „egységes mezőre” 

alapozó modellek segítségével lehet megérteni, amelyek 

lehetővé teszik, hogy különböző párhuzamos és elkülö-

nült csatornákon érkező jelek sokaságát neuronális archi-

tektúrákként, közös „munkaterületbe” integráltakként ke-

zeljük. 17  Az így felfogott tudat a neurális oszcillációk 

spontán, intrinzikus áramlásaként gondolható el, melyet a 

                                                 
15 Jean-Pierre Changeux: Agyunk által világosan. A neuronális ember 

avagy az agykutatás keresztmetszete. (Ford. Gervain Judit.) Typotex, 

Budapest 2000. 141. 
16  Vö. Jean-Pierre Changeux: Az igazságkereső ember. (Ford. Pléh 

Csaba.) Gondolat Kiadó, Budapest 2008. 91. 
17 Vö. uo. 107. A jelzett fogalmakkal kapcsolatban lásd H. Ey: La 

Conscience. Desclée de Brouwer, Paris 1963; J. R. Searle: Conscious-

ness. Ann. Rev. Neurosci 23(2000). 557–578.  
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kívülről kapott (az érzékek által kiváltott) jelzések nem 

annyira „konstruálnak”, mint inkább modulálnak.18 

A tudat közegszerű, mezőszerű, illetve neuronális 

hálózatként való felfogása megkerülhetetlenné teszi a tu-

dati folyamatok és a nyelvi folyamatok közti összefüggé-

sek megvilágítását. J.-P. Changeux rámutat arra, hogy a 

biológiai evolúció összefüggésében számot kell vetni a 

neuronális hálók epigenetikus fejlődésével, azzal a tény-

nyel, hogy a genetikailag azonos egyének között nagy 

változatosság áll fenn az agy neuronális hálózati szerve-

ződésében; az egyének agyi szerveződésében megvalósu-

ló jelentős variabilitás a tudat individuális egységét, szub-

jektivitását és nagyfokú autonómiáját alapozza meg. Ily 

módon a hagyományos kérdések továbbra is megválaszo-

lásra várnak: Hogyan dönthetjük el, hogy amit észlelünk, 

vagy gondolunk, valóban a világ adekvát reprezentációja-

e? Az individuumok nagyfokú agyi variabilitása mellett 

hogyan lehet az ismereteket közössé tenni? Hogyan tudja 

két ember megérteni egymást? Az eltérő élményeket át-

élő egyének hogyan képesek beazonosítani és egymással 

közölni ezeket? 

Changeux úgy véli, hogy a reprezentációk, jelenté-

sek és gondolatok kommunikációját szolgáló nyelv döntő 

szerepet játszik ebben.19  Ugyanis az individuális tudati 

közegeket, agyi neuronális munkaterületeket nem légüres 

tér választja el egymástól, mivel a nyelvi közegben meg-

hosszabbítódnak, egymás irányában továbbterjednek és a 

nyelvi mozgás (történés) révén egymással folyamatos ha-

tásösszefüggésben formálódnak, strukturálódnak. Egy 

ilyen elgondolással meghaladhatóvá válik nemcsak a tu-

dattartalom (fogalom) és a nyelvi kifejezés instrumentális 

kettőssége, hanem a tudaton belüli élményvilágnak és a 

tudatok közötti kapcsolatteremtés céljával kiépített nyelvi 

                                                 
18 Vö. J.-P. Changeux: i.m. 97. 
19 Vö. uo. 135, 136. 
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kommunikáció külső világának az egymástól való merev 

megkülönböztetése és elhatárolása is. Mindez éppen a 

nyelv irányából válik ténylegesen érthetővé, a nyelvek 

sokféleségének a kérdése irányából, amelyet éppen a 

nyelv vet fel. A beszélt nyelv az emberi fajra jellemző tu-

lajdonság – mondja Changeux – de a csoporton belüli 

kommunikációban használt struktúrák igencsak eltérhet-

nek az egyes közösségek szintjén egymástól, ami éppen a 

neuronális munkaterületek individuális sajátosságainak és 

a nyelvi közegnek az egymásba játszásából adódik. Ho-

gyan lehet biztosítani ilyen körülmények között, hogy 

egy társas csoport partnerei valóságosan megértsék egy-

mást? – teszi fel a kérdést Changeux. Vajon elégséges-e a 

wittgensteini elgondolás, hogy a „használat” határozza 

meg a jelentést, az, hogy a beszélő „mit mond és mit 

tesz”? Úgy véli, hogy ebben a vonatkozásban mutatkozik 

meg ténylegesen, hogy valójában a nyelvhasználat a tu-

dás kezelésében sokkal többet képvisel, mint csupán a 

hangok és az értelem közti kapcsolatot. Éppen a nyelv 

közegében válik lehetővé bizonyos értelemben a neuro-

nális munkaterületek „közösségének” a megteremtése és 

ezzel összefüggésben a kibontakozó reprezentációk kon-

textualizált megosztása, valamint a társas csoport általi 

kollektív szelekciója.20 

3. Integratív elméleti törekvések 

A nyelv és a fogalomalkotás összefüggéseinek új-

szerű megvilágítása irányában való nyitást hordoznak a 

kognitív nyelvészeti (kognitív szemantikai, konceptuális 

szemantikai) kutatások is. R. Jackendoff rámutat arra, 

hogy a fogalomról a szakirodalomban kétféleképpen be-

szélnek: a) mint valami olyasmiről, ami kint van a világ-

ban, s mintha függetlenül létezne attól, aki ténylegesen 

tudja vagy megragadja (pl. „a tömeg newtoni fogalma”), 

s ilyenkor egy fogalom „megragadásáról” úgy beszélnek, 

                                                 
20 Vö. uo. 136. 
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hogy az egy fizikai tárgy megragadásának a képzeteit 

idézi fel; mintha az ember az elméjével olyanszerű (cse-

lekvő) műveleteket végezne, mint a kezével; b) de a foga-

lomról úgy is beszélnek, mint valakinek a fejében találha-

tó entitásról, azaz mint egy magán entitásról (private en-

tity), amelyet csupán a nyelv, illetve a kommunikáció 

más eszközeivel (gesztus, rajz, stb.) lehet másoknak át-

adni.21 Ebből kiindulva, és N. Chomskynak a külső és a 

belső nyelv22 („E-nyelv” és „I-nyelv”) megkülönbözteté-

sére bevezetett terminológiáját alapul véve, Jackendoff is 

szükségesnek véli az „E-fogalmak” és az „I-fogalmak” 

közti különbségtétel bevezetését, az elmében zajló fo-

lyamatok és a nyelvi folyamatok szerves kapcsolatának 

vizsgálatára összpontosítva az I-fogalmak esetében. A 

nyelv és az értelem (mind, elme) „integrált elméletének” 

a megalkotását tartja szem előtt, egy olyan „kompatibilis 

tudáselmélet” létrehozását, amelynek magában kell fog-

lalnia a nyelvi kifejezések és a fogalmak összekapcsolá-

sának a módját. A konceptuális szemantika egy ilyen el-

mélet lehet, amennyiben az I-fogalmakat állítja közép-

pontba.23 

                                                 
21 Vö. R. Jackendoff: i.m. 62. 
22 „A nyelvtudást szerző személy – írja Chomsky – egy olyan szabály-

rendszert internalizál, amely hangzást és jelentést kapcsol össze meg-

határozott módon. Valamely nyelv nyelvtanát létrehozó nyelvész tu-

lajdonképpen erről az internalizált rendszerről állít fel egy hipotézist.” 

– Noam Chomsky: Nyelv és elme. In Uő: Mondattani szerkezetek. 

Nyelv és elme. (Ford. Zólyomi Gábor.) Osiris-Századvég, Budapest 

1995. 168. [Noam Chomsky: Language and Mind. Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge, etc. 2005. 23.] 
23 Vö. R. Jackendoff: i.m. 63. A nyelvi és a mentális műveletek szer-

ves összetartozása már Chomsky nyelvelméleti koncepciójának is 

alapgondolata: „... a mindennapi nyelvhasználat magyarázata megkö-

veteli, hogy a beszélő-hallgatónak egy olyan bonyolult szabályrend-

szert tulajdonítsunk, amely rendkívül absztrakt természetű, a fizikai 

jeltől igen távoli megjelenítéseken működő mentális műveleteket fog-

lal magában.” – N. Chomsky: i.m. 217. [55.] 
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A kognitív nyelvészet kiemelkedő képviselője, G. 

Lakoff a múlt század nyolcvanas éveiben megjelentetett 

egy összegző, a különféle elméleti elgondolásokat szám-

bavevő és ugyanakkor kritikailag egymással szembesítő 

nagy terjedelmű, monografikus igényű munkát a foga-

lomról, amely a fogalomalkotással és a fogalmi gondol-

kodással kapcsolatban egy egész sor hagyományos be-

idegződést és meggyőződést kimozdított a helyéből.24 A 

fogalom mibenlétének újfajta szemléletmódját Lakoff ta-

pasztalati realizmusnak (experiential realism) nevezi; 

ennek érvrendszere integrálja mind az agykutatás, mind 

pedig a nyelvészeti kutatások újabb eredményeiből szár-

mazó megfontolásokat. Lakoff lényegesen kitágítja a ta-

pasztalat fogalmát, beleértve ebben a kontextusban mind-

azokat az aktuális és potenciális tapasztalatokat, amelyek-

re az organizmus egyéni, valamint közösségi vonat-

kozásokban szert tehet. A tapasztalat tehát nemcsak az 

észlelési és motorikus mozzanatokat öleli fel, hanem a 

genetikai örökségből is mindazt, ami a szervezet és a 

környezet pszichikai és szociális kölcsönhatásai révén ak-

tivizálódik. Ezen az alapon Lakoff elveti az emberi érte-

lem transzcendentális jellegét, előtérbe állítva az emberi 

értelem valamint az egyéni és kollektív tapasztalatok 

egymást építő folytonos kölcsönhatását.25  

Lakoff nézőpontjából tekintve kérdésessé válik egy 

egész sor olyan sztereotípia, amelyeket a fogalmakra vo-

natkozólag mindaddig általában hallgatólagosan elfogad-

tak. A fogalmak nem tisztán mentálisak és test nélküliek, 

nem a tiszta logikai forma tartalommal való feltöltődései. 

Ennélfogva a fogalmak nem pusztán a külső valóság 

mentális reprezentációi, „visszatükröződései”; továbbá, a 

fogalmak nem végesek, tehát nem lehet őket szükséges és 

                                                 
24  George Lakoff: Women, Fire, and Dangerous Things. What 

Categories Reveal about the Mind. The University of Chicago Press, 

Chicago and London 1987. 
25 Vö. G. Lakoff: i.m. Preface. XV. 
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elégséges feltételek segítségével maradéktalanul definiál-

ni, sem pedig mesterséges szimbólumokkal adekvátan áb-

rázolni.26 Úgy tűnik – mutat rá Lakoff –, hogy nincsenek 

„konceptuális primitívek”, azaz az egyes fogalmak belse-

jében nem lelhető fel az a – hagyományos szemléletmód 

által tételezett – fogalmi (lényegi) mag, amely definíció 

útján egyértelműen megragadható lenne, s amelynek kö-

szönhetően valamely fogalom tisztán önmagában is meg-

állna. Más szóval: a fogalmak többnyire nem „szószerin-

tiek”, abban az értelemben, hogy jelentésüket teljesen 

függetleníteni lehetne más szemantikai tartományba tar-

tozó fogalmakétól; a legtöbb fogalom metaforikusan 

strukturált. Ugyanakkor Lakoff igyekszik egyfajta közép-

utat bejelölni a logikai univerzalizmus és a kulturális 

(antropológiai) relativizmus között, rámutatva, hogy a 

fogalmak a tapasztalati sajátosságokhoz mérten nem fel-

tétlenül univerzálisak, de nem is kimondottan kultúra- 

vagy nyelvspecifikusak.27 A jelzett szélsőséges megköze-

lítési módokkal szemben Lakoff empirikus realizmusa a 

valóság különböző területeinek az észlelési, gondolkodási 

és nyelvi folyamatok kölcsönhatásai révén megvalósuló 

tapasztalati tagolását részesíti előnyben. 

Úgy tűnik tehát, hogy vagy csak tisztán logikai-

episztemológiai síkon, vagy csak tisztán empirikus 

pszichológiai és antropológiai vetületeiben közelítve meg 

a fogalomalkotás folyamatát, nem lehet teljes értékű ké-

pet alkotni a fogalom mibenlétéről és a fogalmi gondol-

kodás folyamatairól. Ehhez a logikai, nyelvi és tapaszta-

lati feltételek egymással való összetartozását szem előtt 

tartó integratív elméleti beállítódás szükséges. Egy ilyen 

integratív szemléletű hozzáállás jegyében fogalmazódik 

meg A. Scott elgondolása az alapvető fogalmi tartomá-

nyokkal kapcsolatban.  

                                                 
26 Vö. George Lakoff: Néhány empirikus megjegyzés a fogalmak ter-

mészetéről. In Janus IX. 1. (Mi a fogalom?). 97. 
27 Vö. uo. 98. 
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Scott szerint alapvetően megkérdőjelezhető, hogy az 

emberek a genetikailag, környezetileg, kulturálisan beha-

tárolt tapasztalatokból képesek volnának fogalmilag álta-

lánosítani végtelenül kiterjeszthető osztályokra. Az em-

beri tudás ehelyett inkább tartományspecifikusnak mutat-

kozik, mivel az alapvető tapasztalati tartományok olyan 

sajátos módon strukturáltak, hogy az radikálisan külön-

bözik más tartományok szerveződésétől, s ez, mint előze-

tes strukturáltság, meghatározza egy adott területen meg-

szerzett tudás szerkezetét és kiterjedését. Ebben az érte-

lemben minden konkrét tudástartalom „kulturális 

tudás”.28  

Ennek alátámasztásához Scott az antropológiai és a 

pszichológiai kutatásokra hivatkozik, amelyek arra utal-

nak, hogy az értelem fogalmilag más-másképpen szervezi 

a fizikai-kémiai természetet, az élővilágot, valamint az 

emberi iparkodás területeit felölelő tapasztalati tartomá-

nyokat. Úgy tűnik – véli Scott –, hogy az értelem leg-

alább kétféle általános információfeldolgozási és foga-

lomalkotási stratégiával van felszerelve: az egyik az, 

amely szigorúan szabályokhoz kötött – tartományspecifi-

kus szabályok alapján történő fogalomalkotás –, a másik 

pedig nem szabályokhoz kötött, hanem mintapéldányok 

alapján működik – prototípikus mintázódás alapján törté-

nő fogalomalkotás. Míg a tartományspecifikus szabályo-

kon alapuló fogalmak leválaszthatók a tapasztalati kon-

textusról és önállósíthatók vele szemben, (s bizonyos ér-

telemben az univerzalitás jegyeit viselik magukon), addig 

a prototípikus mintázódáson alapuló fogalmak mindig ta-

pasztalati kontextus-függők, kultúrához (kulturális min-

tákhoz) kötöttek.29 Továbbá alapvető különbség mutatko-

zik a fogalomalkotási stratégiák terén a köznapi gondol-

kodás fogalomalkotási eljárásai és a tudományos 

                                                 
28 Vö. Atran Scott: Alapvető fogalmi tartományok. In Janus IX. 1. (Mi 

a fogalom?). 5, 6. 
29 Vö. uo. 11, 12. 
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fogalomalkotás között. A köznapi gondolkodás tarto-

mányspecifikus szabályok alapján alkot fogalmat az élő-

világ jelenségeiről, de prototípikus mintázódásokat vesz 

alapul a fizikai természet és az emberi iparkodás területe-

inek fogalmi tagolása során. A tudományos fogalomalko-

tás viszont éppen ellentétes előjelű: prototípikus mintá-

zódásokra alapozza az élővilág fogalmi tagolását, s tar-

tományspecifikus szabályok alapján határolja be a fizikai 

természetet valamint az emberi iparkodás területeit tagoló 

fogalmi lényegeket.30  

A mindennapi nyelv természetes fogalomalkotása és 

a tudományos elméleti terminológiák előállítása tehát el-

térő stratégiákat követ, s ezek abban is különböznek 

egymástól, hogy a fogalomalkotás inkább csak leképezi 

(visszatükrözi) egy tapasztalati terület természetes tagolt-

ságát (pl. az élővilágét), vagy pedig logikai-nyelvi és kul-

turális szempontok szerinti tagolást vezet be egy homo-

gén kontinuumba (pl. a fizikai természetbe), azaz a logi-

kai-nyelvi folyamataink közegében fogalmilag 

megkonstruáljuk egy tapasztalati terület tagolását. A fo-

galomalkotással kapcsolatos bármely általánosító be-

szédmód megengedhetetlenül elhomályosítja, összemossa 

ezeket a valós különbségeket. 

A filozófiai hermeneutikából nyíló perspektíva 

1. A megértés fogalmisága 

Hans-Georg Gadamer az Igazság és módszer Beve-

zetőjében megállapítja, hogy korunk filozófiai erőfeszíté-

sei különböznek a filozófia klasszikus hagyományaitól, 

nem közvetlen és töretlen folytatásai azoknak. A kortárs 

filozófia a saját történeti eredetéhez való kötődése ellené-

re tudatában van annak a történeti távolságnak, amely 

klasszikus mintaképeitől elválasztja. Az európai gondol-

kodási hagyomány kontinuitása már csak megszakítva 

                                                 
30 Vö. uo. 12, 13. 
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érvényesül. Ez mindenekelőtt a filozófiának „a fogalom-

hoz való megváltozott viszonyában mutatkozik meg”. A 

kontinuitás megszakadását Gadamer abban látja, hogy el-

veszett az a „naiv ártatlanság”, mellyel a hagyomány fo-

galmait egykor a saját gondolatok szolgálatába állítot-

ták.31 A filozofálás tehát mintegy benne állt a gondolko-

dás hagyományában, amely mindenekelőtt a már 

kimunkált fogalmakhoz való kötődésben nyilvánult meg. 

E fogalmakkal való élő kapcsolatban, a gondolati tartal-

mukat továbbgondolva haladt előre, s építette tovább ezt 

a hagyományt. A modernitás időszakában viszont ez a vi-

szony a gondolkodási hagyományt közvetítő fogalmak-

hoz „kötetlenné vált”, ami abban nyilvánul meg, hogy az 

olykor előtérbe kerülő „tudóskodó”, „archaizáló” haszná-

lat ellenére „valamifajta technikai alkalmazás mintájára a 

fogalmakat mint valami szerszámokat idomítják a saját 

céljaikhoz”. Ettől eltérően, a kortárs filozófia élő művelé-

sének tényleges viszonya a gondolkodás hagyományához 

igazi hermeneutikai tapasztalat, amely nem merül ki sem 

az archaizálásban, sem pedig a fogalmak technikai hasz-

nálatában. „Mert a fogalmiság – írja Gadamer –, melyben 

a filozofálás kibontakozik, ugyanolyan módon tart ben-

nünket eleve fogva, mint a nyelv, amelyben élünk.” A 

„gondolkodás lelkiismeretességéhez” tartozik ennek tu-

datosítása és egy olyan újszerű „kritikai tudat” kimunká-

lása, amely a „felelős filozofálást” kíséri abban a törekvé-

sében, hogy a kortárs kommunikációban kialakuló nyelvi 

gondolkodási szokásokat a „történeti hagyomány fóruma 

elé állítja, melyhez mindannyian hozzátartozunk.”32 

                                                 
31 Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermene-

utika vázlata. (Ford. Bonyhai Gábor.) Gondolat Kiadó, Budapest 1984. 

23. [Hans-Georg Gadamer: Warheit und Methode. Grundzüge einer 

philosophischen Hermeneutik. GW. Bd. 1. Hermeneutik I. J. C. B. 

Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1990. 4.] 
32 Uo. [5.] 
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Gadamer tehát az emberi létünk nyelvisége irányá-

ból világítja meg a gondolkodás fogalmiságának a lénye-

gét. Úgy, ahogy az emberi lét folyamata a nyelv közegé-

ben bontakozik ki és halad előre, a fogalmiság mintegy 

belülről szövi át ezt a folyamatot, maga is olyan történeti 

folyamatként, amely a léttel és a nyelvvel szétválasztha-

tatlanul, szervesen összetartozik a hermeneutikai tapasz-

talatban. A hermeneutika – mutat rá Gadamer – épp an-

nak köszönhetően válhatott a kortárs filozófiai gondolko-

dás kibontakoztatásának egyik fontos terepévé, hogy már 

a romantika korában felismerte „az intelligere és az exp-

licare belső egységét”, azt, hogy a megértés tapasztalati-

nyelvi folyamata és a fogalmi magyarázat összefügg 

egymással. Az értelmezés nem alkalomszerűen járul a 

megértéshez, hanem a megértés explicit megvalósulási 

formája, végrehajtása. Ennélfogva az értelmező nyelv és 

az értelmező fogalmak a megértés belső struktúramozza-

natait alkotják. Ennek a felismerésnek köszönhetően ke-

rülhetett a nyelv problémája az addigi „okkazionális pe-

remhelyzetéből”„a filozófia központjába”.33 

A fogalomalkotás kérdésköre tehát egyáltalán nem 

másodlagos vagy elhanyagolandó problémakör a filozófi-

ai hermeneutika számára, amelyet kimondottan az episz-

temológiai hagyomány kereteibe kellene száműzni. Épp 

ellenkezőleg – mondja Gadamer –, „egyáltalán a megér-

tés fogalmiságának a kérdése vezérel bennünket”, hiszen 

„a fogalmi értelmezés magának a hermeneutikai tapaszta-

latnak a végrehajtási módja”. De a fogalmiság mintegy 

„belsőleg szövi át” át a tapasztalatot, anélkül, hogy az 

összes mozzanata tudatosulna. A nyelvi megfogalmazás 

és a fogalmi megragadás oly módon épül be az interpretá-

ló szándékába, hogy „semmiképpen sem tárgyiasul szá-

mára”. „Az értelmező nem úgy használja a szavakat és a 

fogalmakat, ahogy a kézműves teszi-veszi a szerszámait.” 

                                                 
33 Uo. 218. [312‒313.] 



 _________________ A fogalomalkotás mint nyelvi történés 

59 

 

Az értelmező maga sem tud róla, „hogy önmagát és a sa-

ját fogalmait is beleviszi az értelmezésbe”.34 Így érthető, 

hogy a megértés fogalmisága nemcsak a felületes külső 

megfigyelő, de bizonyos fokig még az önmegfigyelés 

számára is rejtve marad. Ráadásul a különböző nyelvel-

méletek és az instrumentalista jelelméletek, „melyek a 

szót és fogalmat készen álló vagy elkészítendő szerszám-

nak tekintik”, elhibázzák ennek a hermeneutikai tevé-

kenységnek a helyes felismerését és magyarázatát. Való-

jában azonban fel kell ismernünk, hogy a szóban és a be-

szédben, de mindenekelőtt abban a beszélgetésben, 

amelyet az élő gondolkodás a szellemi hagyománnyal 

folytat, állandó fogalomalkotás megy végbe. Ez nem ab-

ban nyilvánul meg, hogy az újonnan használt egyes sza-

vak értelmét a szubszumció logikai aktusa folytán általá-

nos fogalmak alá rendelik. Ellenkezőleg, azzal függ ösz-

sze, hogy a megértés mindig tartalmazza az applikáció 

mozzanatát, vagyis a fogalmi általánosítást mindig a 

megértésben részt vevő tapasztalataira alkalmazza az ér-

telmezés folyamatában, s így a fogalomalkotás állandó 

továbbfejlesztését végzi. Ezen az alapon meghaladhatóvá 

válik minden olyan elmélet, amely nem ismeri fel a nyelv 

és a fogalomalkotás, a szó és a dolog belső egységét.35 

2. Belső szó és gondolkodás 

Az előbbiek mélyebb megértése érdekében Gadamer 

különböző megközelítésekben, ismételten foglalkozik a 

„belső szó”, az „ész nyelve”, „a gondolkodás belső be-

szélgetése” problémájával. Kimutatja, hogy a „belső szó” 

nem azonos az abban az értelemben vett görög logosszal, 

hogy az „beszélgetés, melyet a lélek önmagával folytat”. 

A hangsúly nem a belső szó beszélgetésszerűségén van, 

hanem azon, ahogy megmutatkozik benne a gondolkodás 

és a nyelv egysége. „Már a puszta tény is – mondja 
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Gadamer –, hogy a »logosz« mind »ratio«-nak, mind pe-

dig »verbum«-nak fordítható, arra utal, hogy a nyelv je-

lensége a görög metafizika skolasztikus feldolgozásában 

erősebben jut érvényre, mint maguknál a görögöknél.”36 

Arra hivatkozik, hogy a keresztény hagyomány világítja 

meg ténylegesen a belső szó és a gondolkodás egységét: a 

szellem belső szava „ugyanúgy lényegileg azonos a gon-

dolkodással, mint az Istenfiú az Istenatyával.” Ez a lé-

nyegi azonosság nem két különbözőnek – az egymástól 

különálló nyelvnek és gondolkodásnak – valamiféle 

egyenlőségét jelenti; a belső szó nem egy meghatározott 

nyelvre vonatkozik – mondja Gadamer –, hanem „maga a 

végiggondolt tényállás.”37 Vagyis a belső szó és a gon-

dolkodás lényegi azonossága nem abban áll, hogy egy-

másba vetülnek, hanem abban, hogy a szó a dolgot mond-

ja ki, amit a gondolkodás gondol; lényegi azonosságuk 

egymáshoz való hozzátartozás: a gondolt és kimondott 

dologban tartoznak hozzá egymáshoz. 

A gondolkodás és a beszélés belső egysége először 

is azt jelenti, hogy a belső szó és a gondolkodás nem kü-

lönállóak, abban az értelemben, hogy a szó a szellemnek 

olyan területén keletkezne, amely még mentes a gondol-

kodástól. A szó „a szellem munkájának a terméke”, vagy-

is szellemi síkon képződik, de abban a folyamatban, 

amely a gondolatot kimunkálja és végiggondolja. Továb-

bá, a szó nem is olyasmi, ami (ön)reflexíve viszonyul a 

gondolathoz. Egyéb termékekkel ellentétben, a szó nem 

kerül kívül a szellemen (a gondolkodáson), hanem telje-

sen a szellemben marad. Így az a látszat keletkezik, mint-

ha a magunknak-beszélés a gondolkodás önmagára irá-

nyuló reflexiója lenne. Gadamer viszont éppen a gondol-

kodás és a beszélés belső egysége alapján arra hivatkozik, 

hogy a szellem belső szava „nem reflexív aktus révén 
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képződik”. Az igaz, hogy a gondolkodás képes refelexíve 

önmagára irányulni, s így képes tárgyiassá válni a maga 

számára. De a szó képzése közben valójában nem műkö-

dik semmiféle reflexió. Mert a szó – mutat rá Gadamer –, 

egyáltalán nem a szellemet, hanem a gondolt dolgot feje-

zi ki, a „similitudo rei” a célja.38 A szó nem igazi szer-

szám, nem egy viszonystruktúra hordozója, mivel semmit 

sem állítunk elő vele, hanem azonnal a dolog van benne 

jelen.39 Aki gondol – mondja Gadamer –, „az mond ma-

gának valamit”, s „az ezzel azt intencionálja, amit gon-

dol, tehát a dolgot”. A szóképzés kiindulópontja maga a 

tárgyi tartalom (a species), a gondolt tényállás, s ebben a 

szó és a gondolat „a legszorosabban összetartozik”.40 

A gondolkodás önmagában folyamatszerűnek tűnik, 

mivel végiggondolásról van szó, az emberi szónak vi-

szont – a belső szónak is – „beszédjellege van”.41 Ebből 

kifolyólag a belső szó és a gondolkodás kettős vonatko-

zásban áll egymással: egyrészt amikor a belső szó kifeje-

zi a gondolkodást, „úgyszólván diszkurzív értelmünk vé-

gességét” képezi le, vagyis a gondolkodás végtelenbe tar-

tó (nyúló) folyamatát véges kifejeződéshez juttatja; 

másrészt a gondolkodás a belső szóval való egységében 

az önmagunkhoz való beszélés módján megy végbe. 

Ugyanis a gondolkodás diszkurzív folyamatossága nem 

időbeli egymásutánisági viszony, amelynek puszta lefo-

lyásában „előbb csak az egyiket, aztán a másikat gondolja 

– hiszen ez azt jelentené, hogy ezzel önmagát is állandó-

an megváltoztatja”. A gondolkodás szellemi folyamat 

(emanatio intellectualis) abban az értelemben, hogy ami-

kor az egyiket és a másikat gondolja, akkor „az egyiket 

össze tudja kapcsolni a másikkal”. Ily módon azt, amit 

gondol, nem egyetlen gondolkodó pillanat homogén egy-
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ségében fogja át, hanem az egyiket is és a másikat is 

mintegy önmagából vezeti elő és állítja maga elé egy 

„belső önkimondásban”. Ebben az értelemben – mondja 

Gadamer – „minden gondolkodás önmagunkhoz beszé-

lés.”42 

Ennélfogva a belső szó beszédjellege a gondolkodás 

játékaként érvényesül, a dolog tapasztalatától a fogalomig 

és vissza, az elgondolás folyamatának mindenkori véges 

szituációjában. Az emberi szó beszédjellegében itt még 

egy olyasmi is megmutatkozik, amit a beszédtől elvonat-

koztatott logika „lényegsémája” a későbbiekben elfed: a 

sok és az egy, a sokaság és az egység viszonyát. Platón 

ismerte fel először a logosznak azt a struktúráját – mutat 

rá Gadamer –, hogy „a szavak sokaságának az egyberen-

delése révén juttatja kifejezésre egy gondolat egységét”; 

ebben jut érvényre a nyelv történésjellegének és a foga-

lomalkotás folyamatának egymással való összetartozása.43 

3. Szétválasztás és egybegyűjtés 

Mit jelent, hogy a gondolkodásunk fogalmilag meg-

ragadja a dolgot, fogalmat alkot valamely dologról? 

A fogalomalkotás folyamatában két ellentétes tenden-

cia kerül dialektikus kölcsönhatásba egymással: a szétvá-

lasztás és az egységbefogás; egy tapasztalati tartomány fo-

galmi tagolása, egységekre bontása; az egyes tapasztalatok 

egybegyűjtése egy átfogó fogalmi egységbe. A logikai-

metafizikai hagyomány a fogalmi gondolkodás irányából 

közelítve a kérdéshez, hol az egyiket, hol a másikat helyez-

te előtérbe, mivel különálló és ellentétes előjelű gondolko-

dási műveletekként tűntek beazonosíthatóaknak. 

Platón a Parmenidészben foglalkozik elsőként a dia-

ireszisz műveletével, amely a gondolkodásnak egy ta-

pasztalati terület tagolására, felosztására, az összetevők 

elkülönítésére és elhatárolására irányuló erőfeszítéseit je-
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löli; az arisztotelészi logikában pedig egy nemnek fajokra 

való felosztásával kapcsolatos logikai műveletet. Volta-

képpen a gondolkodás analitikus folyamatairól van szó, 

amelyek során fogalmilag elkülöníti egymástól és megra-

gadja az egyes dolgokat. A gondolkodásnak ez a játéka 

ténylegesen a nyelv közegében bontakozik ki, az idős 

Gadamer megfogalmazása szerint a szavak „gondolkodó 

használatában”, melynek során a szójelentések analízise 

és a fogalmi analízis kapcsán a többféle eleven nyelvi je-

lentés megkülönböztetése és szembesítése folyamatában 

a beszéd összefüggésében kristályosodik ki annak a jelen-

tésnek a másokkal szembeni vezető szerepe, amelynek 

mentén a szó leginkább eltalálja, illetve a gondolkodás 

fogalmilag megragadja a vizsgált dolgot.44  

Ez a szétválasztási-tagolási folyamat már az érzéki 

észlelés során elkezdődik. Heidegger az, aki rámutat, 

hogy az észlelés a görög noein szó megfelelője, amely 

egyszerre jelenti a tapasztalatban jelenlevőnek az észre-

vételét, az észlelő általi maga elé vevését, elő-állítását, 

azaz az észlelt dolog elkülönítését, beazonosítását és 

megjelenítését (re-prezentáció), ami az észlelőnek az ész-

lelt dologtól való elkülönítését és bizonyos fokú eltávolí-

tását is feltételezi. Ez a distanciateremtés teszi lehetővé, 

hogy a dolog a maga egyedi valójában, s a másoktól való 

különbözőségében megjelenhessen és megjelenítődhes-

sen. Ugyanakkor ez az eltávolítás bizonyos fokú érde-

keltséget is feltételez – tapasztalat- és tudásszerző érde-

keltséget –, azaz az észlelő jelenlétét és a dolgok közé ál-

lását. Voltaképpen a diaireszisz „dia” előtagja is erre utal, 

akárcsak a latin inter-esse „inter” előtagja is, ami Hei-

                                                 
44 Vö. Hans-Georg Gadamer: A gondolkodás kezdetéről. (Ford. Decz-

ki Sarolta.) Különbség VII(2003)12. 78. [Hans-Georg Gadamer: Vom 

Anfang des Denkens. GW. Bd. 3. Neuere Philosophie I. J. C. B. Mohr 

(Paul Siebeck), Tübingen 1987. 383.] 
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degger megfogalmazásában is azt jelenti, hogy „a dolgok 

között, a dolgok közepén állni és nem tágítani tőlük”.45  

Mindez viszont mégsem lehetséges a nyelv részvéte-

le nélkül, illetve egy tisztán nyelven kívüli folyamatként. 

Ugyanis Gadamer úgy véli, hogy a világ szenzoriális ap-

percepciója privát jellegű. Az ösztöneink, benyomásaink, 

érdekeink hangsúlyozottan individualizáltak és individua-

lizálnak mindannyiunkat. Valaki érzéki benyomásait nem 

élheti át helyette egy másik ember. Ez a privát jelleg a 

gondolkodásban jelenlévő egyéni nézőpontokban is meg-

hosszabbítódik. Minden egyén rendelkezik a másokéval 

összetéveszthetetlen egyéni nézőponttal, amelyben a vi-

lág egésze tükröződik. Ugyanakkor viszont az is tény, 

hogy a különböző egyéni nézőpontokban megjelenítődő 

világ egy és ugyanaz mindannyiunk számára.46 Ebből ki-

folyólag az individuális és privát jelleg még az érzéki 

észlelés folyamatai szintjén sem kizárólagos. A privát át-

élések ugyan nem léphetnek egymás helyébe, de hasonló-

ságokat, rokon vonásokat mutathatnak, mivel ugyanazzal 

a világgal állnak vonatkozásban. Továbbá, kölcsönösen is 

kiváltjuk/kiválthatjuk egymás érzéki benyomásait; az át-

élt benyomásaink hatása nemcsak befelé érvényesül, ha-

nem a – többek között nyelvi – kifejeződéseik révén má-

sok irányában is. Ily módon az átélések nem korlátozód-

nak egy zárt, szubjektív bensőségre, hanem másokra is 

kihatnak, egy közös tapasztalat elemeivé, formálóivá vál-

nak. Ez azzal is összefüggésben áll, hogy az észlelés fo-

                                                 
45 Vö. Martin Heidegger: Mit jelent gondolkodni? (Ford. Pongrácz Ti-

bor.) In Bacsó Béla (szerk.): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi. é.n. 

8, 13, 15. [Martin Heidegger: Was haißt Denken? Gesamtausgabe I. 

Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1910-1976. Band 7. Vorträge 

und Aufsätze. Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2000. 131, 

139, 142.] 
46 Hans-Georg Gadamer: Inaptitudinea pentru dialog. (Trad. Gabriel 

Cercel.) In Adevăr şi metodă. Vol. 2. Teora, Bucureşti, 2001. 514. 

[Hans-Georg Gadamer: Die Umfähigkeit zum Gespräch. GW. Bd. 2. 

Hermeneutik II. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1990. 210.] 
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lyamatai valójába kulturálisan is meghatározottak, az ér-

zékszerveink kulturálisan is formáltak, képzettek. Tehát 

már az érzéki észlelés szintjén is megvan a lehetőség, 

hogy a privát, individuális érzéki benyomások egy közös 

hatásösszefüggésben gyűljenek össze és találkozzanak. A 

gondolkodás síkján ez kiegészül az emlékezéssel, amely-

ben összegyűlnek és egységes hatásösszefüggésbe rende-

ződnek az időben egymást követő észleletek. „Az emléke-

zet – írja Heidegger – a gondolkodás egybegyűjtése, ami 

annak az egybefogására tör, ami eleve már gondolt.”47 

Az érzéki észlelés privát jellegével szemben 

Gadamer kiemeli, hogy az ész közös mindannyiunkban, s 

képes annak az összefogására, ami közös. Erre éppen a 

nyelvi történés, a beszélgetés folyamata nyújt lehetősé-

get. Az előzetes tartalmait előhívó gondolkodás játéka, 

mint önmagunkkal való (belső) beszélgetés, az egymással 

folytatott beszélgetés játékaként is zajlik, amelynek során 

magunk közé, középre helyezzük a dolgot, a nyelv köze-

gében szembesítve és egységesítve a vele kapcsolatban 

szerzett individuális tapasztalatokat. A másikkal való be-

szélgetés, a mondanivalójának a megértése, a vélemé-

nyével szemben támasztott kifogásaink, az értetlenkedé-

seivel való számvetésünk mind a saját individualitásunk 

kiterjesztésének olyan kísérletei, amelyekre éppen az ész-

től nyerünk bátorítást.48 Gadamer rámutat arra, hogy azért 

mozgat meg minket annyira a görög filozófia, mivel kitű-

nik belőle, hogy a görögök számára a beszélgetés folya-

matában való részvétel természetes volt, s anélkül tették 

ezt, hogy külön reflektáltak volna rá. Nem is volt külön 

szavuk a „szubjektumra” vagy a „nyelvre”, s az, hogy a 

logosz – „a kimondott, a megnevezett, az összegyűjtött és 

a lerögzített” – „közös”, nem a beszéd teljesítményéből 

vált láthatóvá, hanem sokkal inkább abból a látásmódból 
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48 Vö. H.-G. Gadamer: i.m. 514. [210.]  



A nyelv teremtő erejéről ____________________________  

66 

 

kifolyólag, amely szerint minden együtt, összegyűlve 

adódik számukra és ezek tekintetében összhang van kö-

zöttük.49  

A beszélgetés univerzuma, univerzális lehetősége és 

a gondolkodás közössége kölcsönösen feltételezi egy-

mást. Ebben rejlik a fogalomalkotás másik lehetősége, 

amire a conceptus latin eredetű kifejezés előtagja, a „con-” 

is utal: a fogalomalkotás folyamán egyfajta összeszedés, 

egybegyűjtés és közössé tevés is történik. „A dialektika – 

mondja Gadamer –, mint a beszélgetés folytatásának a 

művészete, egyúttal annak a művészete, hogy egy szem-

pont egységébe összetekintsünk [szünoran eisz en ei-

dosz], azaz a fogalomalkotásnak mint a közös gondolat 

kidolgozásának a művészete.”50 Az arisztotelészi logiká-

ban ez az egyes tapasztalatoknak egy átfogó fogalmi ho-

rizontban való egyberendezéseként, a fajoknak egy nem-

fogalom alá való rendeléseként gondolódik el. 

4. A fogalmi általánosság 

Az alapvető kérdés, ami a fenti összefüggésben fel-

merül, arra vonatkozik, hogy miben áll és hogyan képző-

dik a fogalmi általánosság? E tekintetben egyrészt számot 

kell vetnünk azzal, amit Gadamer úgy nevez, hogy „a 

nyelv élete”, másrészt azzal, hogy a beszélgetésben ösz-

szegyűjtött „közös” miként válik általános érvényűvé. 

Gadamer a hermeneutikai szituáció játékszerűségét a 

beszélgetés teljes folyamatára kiterjeszti. Valakinek egy 

másvalakivel való beszélgetéseként végbemenő kommu-

nikációja játékjellegű. Amikor két személy beszélget 

egymással, mindegyikük a saját nyelvén beszél, mégis – 

anélkül, hogy ezt külön tudatosítanák – a beszélgetésük-

ben képződő közös nyelv játékát játsszák tovább. Ugyan-

is a kommunikáció úgy zajlik, hogy az egyik beszélés 

szembehelyezkedik a másikkal, de egyik sem áll meg egy 
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helyben. Valójában az történik, hogy egymással beszél-

getve, kölcsönösen átlépünk egymás képzeteinek a vilá-

gába, s résztvevőkké válunk abban. Ily módon, miközben 

beindul az adok-kapok játéka, egyúttal túl is lépünk ön-

magunkon a másik irányában, s a beszélgetés közös vilá-

gában a saját individualitásunk partikularitása fölé emel-

kedünk. Ez a könnyed emelkedettség a játék lényegéhez 

tartozik. Az igazi dialógus emelkedettsége ugyanakkor 

nem jelenti önmagunk elvesztését, hanem ellenkezőleg, 

anélkül, hogy ennek tudatában lennénk, önmagunk gaz-

dagodását eredményezi.51 Az érzéki benyomásainkat, s az 

általuk kiváltott képzeteinket tehát áthatja a másik beszéde.  

Ily módon a privát benyomásokból származó képze-

tek éppen azért válhatnak fogalmak alkotóelemeivé, mi-

vel soha nem tisztán nyelvnélküliek; de nem is csak egy 

saját, privát nyelv közegében formálódnak, hanem a be-

szélgetésben képződő közös nyelv hatásösszefüggései-

ben. A nyelv erőterében játékba hozott képzetek egybe-

gyűjtése és egymásra vonatkoztatása folyamatában jelen-

téstartalmak rögzítése és állandósítása történik, de az élő 

nyelv folytonos mozgása következtében ez sohasem lesz 

végleges. A szavak jelentésének bármilyen rögzítése – 

mondja Gadamer – valamiképpen játék által történik, 

azoknak az értékeknek az alapján, amellyel a szavak ren-

delkeznek egy adott szituációban. Senki sem képes vég-

érvényesen rögzíteni egy szó jelentését, a beszélés képes-

sége pedig nem azt jelenti, hogy helyesen tanultuk meg 

és tudjuk használni a szavak rögzített jelentéseit. A nyelv 

élete inkább annak a játéknak az állandó továbbjátszását 

jelenti, amelyet akkor kezdtünk el, amikor beszélni tanul-

                                                 
51 Vö. Hans-Georg Gadamer: Despre problematica autoînţelegerii. O 

contribuţie hermeneutică la problema „demitologizării”. (Trad. Gabri-

el Cercel.) In Adevăr şi metodă. Vol. 2. Teora, Bucureşti 2001. 458. 

[Hans-Georg Gadamer: Zur Problematik des Selbstverständnisses. 

GW. Bd. 2. Hermeneutik II. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 

1990. 131.] 
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tunk, s amelyben másokkal folytonosan együtt vagyunk. 

Miközben egy szónak az újszerű használata játékba jön, 

észrevétlenül és önkéntelenül tűnnek el régebbi jelenté-

sek.52 A fogalomalkotás a nyelv irányából nézve mindig 

nyitott történésnek bizonyul. 

Felmerül a további kérdés, hogy a beszélgetés játé-

kában képződő „közös” hogyan válik fogalmi általánossá. 

Gadamer a dialógus „emelkedettségét” említve utal arra, 

hogy az élő beszélgetésben egyfajta felemelkedés törté-

nik az individuális szubjektivitás és partikularitás állapo-

tából egy olyan (közös) általánoshoz, amely egyrészt az 

egyéni résztvevők közös alkotása, másrészt az egyéni 

résztvevők részesülve benne, a maguk individualitásában 

gazdagodnak általa. Ez az általánosság tehát olyasmi, ami 

egyrészt nem a partikularitások felett lebeg, hanem az in-

dividualitások közös alkotó erőfeszítése és együttműkö-

dése révén képződik, másrészt nem hagyja érintetlenül az 

individuális meghatározottságokat (mivel nincs is róluk 

leválasztható és önállósítható létmódja), hanem a hozzá-

tartozás dinamikus-dialektikus struktúráján alapuló egy-

séget alkot velük. Ez az általánosság tehát a partikularitá-

sokban, mint konkrét tapasztalati tartalomban megalapo-

zott, a partikularitások viszont a hozzájuk tartozó 

általánosság mint értelemösszefüggés irányában nyitottak.  

Arisztotelész a tapasztalati ismeret és a tudomány 

különbségét a tapasztalat „elv nélküli általánossága” és a 

fogalom „igazi általánossága” közti különbségtevésre 

alapozza, de kiemeli, hogy az utóbbi az előbbi révén jön 

létre.53 Gadamer hasonlóképpen különbséget tesz az „ál-

talános érzék” (az általánosság, amelynek érzék jellege 

van) és a fogalom általánossága között. A képzés folya-

matában valami olyasmi történik, mint az élő beszélge-

tésben: kiemelkedünk az individualitásunk partikuláris 

                                                 
52 Vö. uo. 457, 458. [130, 131.] 
53 Vö. H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 247. [358.] 
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kötöttségeiből, s megtanuljuk önmagunkat egy bizonyos 

distanciával, a mások szempontjai szerint is szemlélni 

(„úgy nézni, ahogy a többiek nézik”); tehát az individuá-

lis különösségünk fölé emelkedő általános szempontra te-

szünk szert. Ez tehát olyan általánosság, amely „a mérték 

és a távolságtartás iránti” általános érzék formáját ölti, s 

„a lehetséges mások szempontját” juttatja érvényre, tehát 

a másokra való tekintettel levésen, a többiekkel való 

együttműködésen és közösségen alapul. 54  Ez az általá-

nosság mint érzék az előítéletesség, a szubjektív érdekelt-

ség és a konszenzusorientáltság folytonos egymásba ját-

szásának a hatásösszefüggései mentén alakul, tehát nincs 

az adott szituáció kontextusán túlmutató szilárd érvé-

nyessége. Gadamer ezzel szemben megkülönbözteti a fo-

galom általánosságát vagy az értelem általánosságát, 

amely „szilárd, érvényes mérce” formáját ölti.55 A fogal-

mi általánosság tehát nem az egyéni szempontok egy-

másba játszásából adódik, hanem a szemlélt dolog, (dol-

gok) lehetséges szempontjainak az érvényre juttatásából; 

nem azon alapul, hogy sokan szemlélik a dolgokat, ha-

nem azon, hogy az egyes dolgok ugyanazon inherens 

mérce szerint tűnnek fel az őket szemlélőknek. A dolog 

szempontjának érvényre juttatása és fogalmi megragadá-

sa éppúgy megköveteli a distanciateremtést a dologgal 

szemben, mint a mások szempontjaihoz való felemelke-

dést önmagunkkal szemben. Csakis egy ilyen szükséges 

és elégséges távolság perspektívájában nyílik meg az a 

közös értelmi szempont, amelynek egységében össze le-

het vonni, vagy amely alá fogalmilag be lehet sorolni az 

egyes dolgokat. Ezt csak az képes igazán érvényesíteni, 

aki képes önmaga megítélésében is szert tenni a lehetsé-

ges mások szempontjaira. Ezért bármennyire is külön-

bözzék a fogalom általánossága az érzék általánosságától, 

                                                 
54 Vö. uo. 35. [22.] 
55 Vö. uo. 36. [23.] 
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voltaképpen mégiscsak az utóbbin alapul. Az érzék álta-

lánossága pedig mindenkor nyelvi történésként formáló-

dik.  

Gadamer Arisztotelészre hivatkozva utal arra, amit ő 

maga is hasonlóképpen gondol, hogy mindenütt a legna-

gyobb jelentőséget tulajdonította annak, „ahogy a dolgok-

ról való beszélésben láthatóvá válik a dolgok rendje.”56 

Ugyanis az egymással való beszélgetés nem jelent feltét-

lenül vitatkozást, sem pedig egymás melletti elbeszélést. 

Sokkal inkább a szóban forgó dolgok közös vonásainak a 

feltárást vagy megkonstruálását jelenti.57 A dolgokról va-

ló közös gondolkodás az egymással való beszélgetésben 

formálódik/képződik. Ez olyan nyelvi történés, amelyre a 

leginkább igaz az, hogy „nem mi beszéljük a nyelvet, ha-

nem a nyelv beszél minket”.58 Gadamer a középkori uni-

verzália-vita legfontosabb tanulságának a szó és a foga-

lom között fennálló igazi közelség tudatosítását tekinti. 

Ennek perspektívájában „nem annyira az a lényeg, hogy a 

dolgok emberi ismerete a nyelvhez kötődik, hanem az, 

hogy minden emberi nyelvben megvan a dolgokra való 

vonatkozás.”59 Mint ahogy a gondolatokra (a fogalmakra) 

való vonatkozás is megvan. Mivel aki beszél, a dolgokról 

mindig gondolkodva beszél, s a beszélés folyamatában 

számára fogalmi dimenzióikban jelennek meg a dolgok. 

Tehát itt lehet csak igazán azt mondani – mutat rá 

Gadamer –, hogy „ez a történés nem a mi tevékenykedé-

sünk a dologgal, hanem magának a dolognak a tevékeny-

sége”.60 

                                                 
56 Uo. 300. [435.] 
57  Vö. Hans-Georg Gadamer: Limbă şi înţelegere. (Trad. Gabriel 

Cercel.) In Adevăr şi metodă. Vol. 2. Teora, Bucureşti 2001. 497. 

[Hans-Georg Gadamer: Sprache und Verstehen. GW. Bd. 2. Herme-

neutik II. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1990. 188.] 
58 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 321. [467.] 
59 Uo. 305. [442.] 
60 Uo. 321. [467.] 
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5. A természetes fogalomalkotás 

A fogalomalkotás mint nyelvi történés felvázolása két 

vonatkozásban is ráirányítja a figyelmünket a fogalom lé-

nyegére: egyrészt a természetes fogalomalkotás, másrészt a 

fogalom spekulatív struktúrája felől közelítve hozzá. 
Gadamer kiemeli, hogy a természetes fogalomalko-

tás együtt jár a nyelvvel. „A szavak és a dolgok tagolása, 
melyet minden nyelv a maga módján hajt végre, minden-
ütt egy első, természetes fogalomalkotást képez, mely 
nagyon távol áll a tudományos fogalomalkotás rendszeré-
től.” Ugyanis a természetes fogalomalkotás nem mindig a 
lényegek rendjéhez igazodik, hanem „teljességgel a dol-
gok emberi aspektusát, az emberi szükségletek és érde-
kek rendszerét követi.”61 Ennélfogva a fogalmi gondol-
kodás logikai rendje felől nézve a nyelv természetes fo-
galomalkotása „csak véges szellemünk tökélet-
lenségeként tűnik fel”.62 Közelről sem valósítja meg azt a 
fogalmi általánost, amelynek a folyamata az indukció és 
az absztrakció logikai sémájába lenne illeszthető. 
Gadamer úgy véli, hogy a nyelvi tudatban semmiféle ref-
lexió sem irányul kifejezetten arra, ami a különbözőkben 
közös. Ezt akár tovább is gondolhatjuk olyanformán, 
hogy a nyelvi tudatban semmiféle intenció sem irányul 
valamiféle közösnek a megragadására a különbözőkben. 
Az élő nyelviség ugyanis nem tárgyiasító viszonyulás. Az 
intenció és a reflexió viszont a nyelvi kifejezés és a nyel-
vileg kifejezett egymáshoz tartozását tárgyiasító viszony-
nyá változtatva szétválasztja és szembeállítja egymással. 
A természetes fogalomalkotás tehát úgy tűnik, egészen 
távol áll az általánosító és osztályozó fogalomalkotástól, 
de mégis a nyelvi történésben képződő „közös” érvényre 
juttatásán alapul. Gadamer rámutat arra, hogy „ha valaki 
egy kifejezést valamiről átvisz egy másik valamire, akkor 
valami közösre tekint ugyan, de ennek a közös valaminek 
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egyáltalán nem kell nembeli általánosnak lennie”. Az il-
lető ilyenkor inkább a maga „bővülő tapasztalatát” köve-
ti, mely „hasonlóságokat vesz észre – legyenek ezek akár 
a dologi jelenség, akár pedig a dolog számunkra való je-
lentőségének a hasonlóságai”.63 Az elgondolás Wittgens-
tein rokonsági hasonlóságokról alkotott gondolatait juttat-
ja eszünkbe. A nyelvi tudatnak ezt a fajta „zsenialitását”, 
amely abban nyilvánul meg, hogy ki tudja fejezni az 
ilyen hasonlóságokat, Gadamer a nyelv „alapvető metafo-
rikájának” nevezi. Ennek horizontjában egyúttal azt is 
felismerhetjük, hogy „egy nyelvtől idegen logikai elmélet 
előítélete érvényesül, amikor a szavak metaforikus hasz-
nálatát nem-igazi használatuknak nevezzük, és lebecsül-
jük.”64 Egyúttal ez azt is jelzi, hogy a „nemfogalmak lo-
gikájának a kezdeténél” mégiscsak ott áll „a nyelv előze-
tes teljesítménye”.65 

A természetes fogalomalkotás látszólagos tökélet-
lenségből egy sajátos előny következik, mivel a nyelvnek 
egy másik logikai teljesítménye is láthatóvá válik, „tudni-
illik a végtelen fogalomalkotás és a gondoltak előrehala-
dó áthatásának a szabadsága”,66 amit a fogalom spekula-
tív struktúrájaként ragadhatjuk meg. Ez a fogalom eseté-
ben az egyedi és általános, a sajátos és univerzális 
viszonyának egy újfajta elgondolását és megértését teszi 
lehetővé, ami nem e pólusok szétválasztásán és elszakítá-
sán, hanem a nyelv közegében mint középben való egy-
máshoz tartozásán alapul. Ha figyelmesen végigkövetjük 
a természetes fogalomalkotás folyamatát, amint az nyelvi 
történésként végbemegy, két vonatkozás mindenképpen 
feltárul. Egyrészt az általánostól az egyedi, az elvonttól a 
konkrét irányában: a fogalom általánosságához hozzátar-
tozik mindig a tárgyi szemlélet különössége.  

                                                 
63 Uo. 299. [433.] 
64 Uo. [433.] 
65 Uo. 300. [435.] 
66 Uo. 299. [432.] 
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Kézenfekvő – mondja Gadamer –, hogy a beszélés, 

még ha tartalmazza is a mindenkori gondolt alárendelé-

sét egy előre adott szójelentés általánosságának, nem 

gondolható el ilyen szubszumáló aktusok kombináció-

jaként, melyeknek révén a mindenkori különöst egy ál-

talános fogalom alá rendeljük. Aki beszél – tehát általá-

nos szójelentéseket használ –, az olyannyira valamely 

tárgyi szemlélet különösségére irányul, hogy minden, 

amit mond, részesedik a körülmények közösségéből, 

melyekre a beszélő gondol.67  

Másrészt, megfordítva, az egyeditől az általános, a 
konkréttól az elvont irányában: a dologszemlélet külö-
nösségéhez mindig hozzátartozik a szójelentés által in-
tencionált általános fogalom. Ez azt jelenti – Gadamer 
szavaival –, hogy  

az általános fogalmat, mely a szójelentés révén intenci-

onáltatik, magát is gazdagítja a mindenkori dologszem-

lélet, tehát olykor előfordul, hogy végül új, specifiku-

sabb szóalkotás jön létre, mely jobban megfelel a dolog-

szemlélet különösségének. Tehát bármennyire bizonyos 

is, hogy a beszélés általánosabb jelentéssel bíró, előre 

adott szavak használatát előfeltételezi, a nyelv jelentés-

élete mégis a fogalomalkotás állandó folyamata révén 

fejleszti tovább önmagát.68 

A fogalom spekulatív struktúrája felől világítódik 

meg ténylegesen a fogalomalkotásnak mint nyelvi törté-

nésnek a folyamatjellege. Bármennyire is bezárhatónak 

mutatkozzék egy fogalom egy logikai-episztemológiai 

alapon megadott definícióba, a nyelvi történés irányából 

strukturálisan mindig nyitott marad. Ugyanis a dolog és a 

fogalom egymás felé tartó spekulatív mozgása a nyelv 

közegében, olyan folytonos és dinamikus játékként zajlik, 

amely a dolog véges, konkrét tapasztalata és a nyelvi ho-

rizontban feltáruló, végtelenbe nyíló értelemösszefüggés 

egymáshoz tartozását juttatja érvényre. 
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A KÉP NYELVI DIMENZIÓJA 

A hagyományos megközelítések különválasztják és 

elhatárolják egymástól a képet és a nyelvet. Valójában 

azonban a tágabb körű fogalmaik túlterjednek a specifi-

kus létmódjukon, a képszerűség, illetve a nyelvszerűség 

határain. Például a metafora, a szókép esetében a képiség 

a nyelvi kifejezés fontos területeként jelenik meg. A kor-

társ nyelvszemléleteknek a nyelvi univerzalitással kap-

csolatos előfeltevései a képre is áttevődnek, s a nyelviség 

egy átfogóbb körébe vonják be a kép létmódját. A konk-

rét kutatások számos olyan határterületet, érintkezési fe-

lületet tártak fel, amelyeken a képi közeg és a nyelvi kö-

zeg átjátszik egymásba. 

Ezért releváns és nyitott kérdésként kezelhető egy 

ilyenforma kérdésfeltevés: Tételezhető-e valamiféle egy-

ség a kép és a nyelv létmódja esetében? Kiterjed-e a kép 

a nyelv/a nyelviség közegében? 

Amikor így tesszük fel a kérdést, nem a kép és a 

nyelv merev szétválasztásának és különállásának az elő-

feltevéséből indulunk ki, hanem keressük ennek a megha-

ladási lehetőségeit. Ezzel összefüggésben érdemes fonto-

lóra venni a következőket: 

Mindenekelőtt úgy véljük, hogy ez az előfeltevés 

egyrészt a kép és a nyelv mindennapi tapasztalatból 

származó megkülönböztetésén alapul, másrészt az eszté-

tikai tudat és az esztétikai hagyomány „diszciplinarizáló” 

törekvéseinek a következménye, amelyek eredményeként 

különválasztódnak, egymástól elhatárolódnak, s a maguk 

partikularitásai mentén önállósulnak a művészi ábrázolás 

nagy területei, mint amilyenek a képzőművészetek (a kép 

művészetei), a szépirodalom (a szó művészete), a zene 

stb. Jelen esetben nem a felsorolás teljessége a lényeges, 

hanem az, ami ebben a kép és a szó, a művészi kép és a 

nyelvi-irodalmi szöveg világának a különbözőségeként 

tárul fel. De vajon nem éppen e művészeti területek mes-
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terséges elkülönítése szoktatott hozzá ezek különválasz-

tásához, s vezetett el a különbözőség tapasztalatának a 

kiképződéséhez és kulturális berögzüléséhez? 

Továbbá, amikor a kép és a nyelv egységének a le-

hetőségfeltételeit keressük, úgy véljük, hogy nem elég 

megállni a felszíni és felületi átfedések tapasztalatainál. 

Viszonylag könnyűszerrel lehet egyik és másik irányban 

is erre példákat találni. Sőt, az olyanszerű kérdések men-

tén sem biztos, hogy megoldható a probléma, mint ez: 

Lefordíthatók-e a képek nyelvi szövegekre? Ezek helyett 

inkább azt az átfogó kérdést kell a vizsgálódás közép-

pontjába állítani, miszerint sikerül-e egy olyan univerzá-

lis alapstruktúrára bukkanni, amely ugyanazt a szerkezeti 

összetételt és működési elvet, a létszerveződésnek 

ugyanolyan módját képviseli a kép illetve a nyelv eseté-

ben. Tágabb horizontban egy ilyen vizsgálódás ahhoz a 

végső kérdéshez vezet, hogy vajon a kép és a nyelv a lét-

rangjuk tekintetében alapvetően eltérő, a lét más-más 

komplexitási szintjén megvalósuló szerveződések, fo-

lyamatok, tapasztalatok? Vagy pedig egy síkra helyezhe-

tő-e a kép és a nyelv, mindaz, ami képi és nyelvi? Egyál-

talán hogyan viszonyulhatnak egymáshoz a kortárs kép-

metafizikai és nyelvmetafizikai diskurzusok: szükség-

szerű-e a kép és a nyelv vizsgálata esetében továbbra is 

diszjunkció szerű (vagy-vagy) logikai különbségtétellel 

operálni, vagy helyénvalóbb ezt az újabb belátások ér-

vényre juttatása mentén konjunkció formájú (is-is) kije-

lentésekké alakítani? Közelíthető-e érdemben, avagy vég-

érvényesen eltávolodhat a képmetafizika és a nyelvmetafi-

zika előfeltevésrendszere és lényeglátása egymástól? 

Ennek a kérdésfeltevésnek a kontextusában koránt-

sem elhanyagolandó szempont, hogy a képi létmóddal 

szemben az európai metafizikai hagyományban a platóni 

álláspont egy olyan erőteljes előítélet rendszert alakított 

ki, amely máig hatóan érvényesül a képi kifejezésnek 

más létformákkal, elsősorban a nyelvvel való összevetése 
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során. Platón a képet a látható világ egyik darabjának te-

kintette a többi mellett, vagyis a természetes és a mester-

ségesen létrehozott dolgok mellett, amiknek „a képek a 

hasonmásai”.1 A kép a dolognak, az idea tökéletlen ta-

pasztalati megvalósulásának az utánzás útján képződő 

hasonmása. Ennélfogva az utánzás ‒ aminek a fogalom-

körébe a kép is beletartozik ‒ Platón elgondolása szerint 

„a harmadik helyen van az igazság mögött”.2 Az igazság 

és a tévedés szempontjából „a hasonmás úgy viszonylik az 

eredetihez, mint a véleményezett dolog a megismerthez”.3  

A kép tehát, mint hasonmás, képmás, látszat (phai-

nomenon), másodrendű, sőt harmadrendű létmozzanat; 

mindenképpen másodrendű ahhoz képest, aminek a képe, 

amit ábrázol, s ily módon a kép létmódja ontológiai vesz-

teséggel jár. Ezt a „kép” kifejezés latin alapszavának ‒ 

imago ‒ eredeti jelentése ‒ halotti maszk ‒ is sugallja. 
Platónnak a képpel kapcsolatos elgondolása a ké-

sőbbiekben annak a metafizikai beállítódásnak a formá-
jában is meghatározó módon érvényesült, amely a képet 
úgy tekinti, mint „valaminek” a képe. Ez képezi az alap-
ját annak a széles körben elterjedt képfelfogásnak, misze-
rint a kép „vizuális reprezentáció”.4 Bár később Ariszto-
telész a Platónétól eltérő véleményt alkotott az utánzás-
ról, ez a kép létmódjával szembeni metafizikai előítéleten 
lényegileg nem változtatott, legfennebb árnyalta azt: a vi-
zuális utánzás lehet félrevezető vagy nevelő hatású, eltá-
volíthat az igazságtól vagy megismerést eredményezhet.5 

                                                 
1 A képeken értem ‒ mondja Platón ‒ „elsősorban az árnyékképeket, 

aztán a víz felszínén, valamint a kemény, sima és fényes tárgyak felü-

letén visszatükröződő látomásokat s hasonlókat” ‒ Platón: Állam. In 

Összes művei. Második kötet. Európa Könyvkiadó, Budapest 1984. 

510a. 
2 Uo. 597e, 602c. 
3 Uo. 510a. 
4 Vö. Marine Joly: Introducere în analiza imaginii. (Trad. Mihaela 

Mazilu.) Editura All Educational S.A., București 1998. 8. 
5 Vö. uo. 8, 9. 
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Ez a hozzáállás a kép és a nyelv külsődleges viszonyának 
irányába terelte a vizsgálódásokat. Egy képet nem azon 
az alapon tekintettek „igaznak” vagy „hamisnak”, amit 
reprezentál, hanem azon az alapon, hogy mit mondanak 
vagy írnak arról, hogy mit reprezentál.6 

Mi a kép lényegileg? 

A felvetett kérdések megkerülhetetlenné teszik a kép 

„mint olyan” vizsgálatát. 

A képek elhelyezkedésük, anyaguk, közegük, funk-

ciójuk, létrejövetelük stb. tekintetében sokfélék. Ide tar-

tozik a látvány, festmény, fénykép, ábra, tükörkép, séma, 

modell, logikai kép, mentális kép, művészi kép, színpadi 

kép, én-kép, tájkép, térkép, költői kép, szókép, emlékkép, 

eszménykép, jelkép, képmás, mintakép, arckép, szentkép, 

álomkép, s a felsorolás még korántsem teljes. W. J. T. 

Mitchell megalkotta a képek családfáját, amelynek ágait 

a grafikus, optikai, észlelési, mentális és verbális képek 

alkotják.7 Ugyanakkor számos érvet fogalmaz meg amel-

lett, hogy a fejünkben lévő képek és a nyelvben lévő ké-

pek voltaképpen illegitim fogalmai a képeknek.8 Ugyanis 

az „igazi” képek semmilyen metafizikai értelemben nem 

szilárdak, statikusak vagy állandóak,9 azaz nem anyag-

szerűek vagy dologszerűek. 

A képet a lényege szerint kell megértenünk ahhoz, 

hogy eligazodhassunk ebben a sokféleségben, s ily mó-

don a nyelvhez való viszonyát is jobban beláthassuk. 

A modernitás szemléletére jellemző domináns episz-

temológiai paradigma a kép létmódját sem hagyja érintet-

                                                 
6 Vö. uo. 94. 
7 Vö. W. J. Thomas Mitchell: Mi a kép? (Ford. Szécsényi Endre.) In 

Bacsó Béla (szerk.): Kép Fenomén Valóság. Kijárat Kiadó, Budapest 

1997. 340. [W. J. Thomas Mitchell: What Is an Image? In Uő: Icono-

logy: image, text, ideology. The University of Chicago Press, Chicago 

1986. 9, 10.] 
8 Vö. uo. 343. [14.] 
9 Vö. uo. [14.] 
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lenül. Két különböző irányból jövő megközelítést kínál 

fel, amelyek mindegyike külön-külön egyoldalú látásmó-

dot hordoz. 

A szubjektum oldaláról való megközelítést a moder-

nitás kezdetein kialakult „centrális perspektíva” egyed-

uralma jellemzi, a szubjektumközpontúsággal összhang-

ban. Ezzel az a probléma ‒ jegyzi meg W. J. T. Mitchell 

‒, hogy letagadja önnön mesterséges voltát, s arra tart 

igényt, hogy a „természetes reprezentációja” annak, 

„ahogyan látunk”, s „ahogyan a dolgok látszanak”.10 A 

tényleges probléma voltaképpen a látás és a láthatóság 

viszonyának kérdéseként merül fel. A centrális perspektí-

va egy meghatározott irányú látást és jól kirajzolódó lá-

tókört, s egy ebben feltűnő szilárdan adott látható világot 

feltételez. Valójában azonban „nincs semleges, egyértel-

mű »látható világ«, amellyel szembesíthetnénk a dolgo-

kat, s közvetíthetetlen »tények« sincsenek arról, hogy mit 

és hogyan látunk”. 11  Ehelyett manapság a látható „té-

nyek” újfajta tapasztalatával kell számot vetni. A festő-

művész ténylegesen egyaránt tekintettel van a látható és a 

láthatatlan világra. „Soha nem érthetünk meg egy képet ‒ 

mondja W. J. T. Mitchell ‒, ha nem tudjuk, hogyan mu-

tatja a nem láthatót.”12 Ezt a belátást G. Boehm is meg-

erősíti: „A festő nem tényállásokat helyez el a felület fel-

tételei közé, hanem jelenségeket fest a látás ‒ történelmi-

leg legkülönbözőbb ‒ feltételeinek és útjainak 

megfelelően. A látást festi és annak mindenkori értelmi 

kínálatát az azonosság formájában.”13 Mindehhez még a 

reprezentáció problémája is hozzáadódik. Ennek lényege 

a reprezentáció fogalmi tartalmában meghúzódó kettős-

ség. Nemcsak arról van szó, hogy a reprezentáció ha-

                                                 
10 Uo. 362. [37.] 
11 Uo. 363. [38.] 
12 Uo. 364. [39.] 
13  Gottfried Boehm: A képi értelem és az érzékszervek. (Ford. 

Poprády Judit.) In Bacsó Béla (szerk.): Kép Fenomén Valóság. 243. 
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gyományos értelemben véve a valóság megkettőzését 

eredményezi, vagyis azt, hogy a szubjektum számára a 

kép mint „valaminek” a reprezentációja más, mint ami-

nek a képe. Hanem arról, hogy a reprezentáció a saját fo-

galomtartalmában is egy jellegzetes értelmi kettősséget 

hordoz: egyszerre jelent újra megjelenítést, jelenbe-

hozást (re-prezentáció), és dologi megjelenítést, a látható 

érzéki dologiság közegébe hozást (res-prezentáció). 

A dologi oldalról megközelítve a kép a láthatóság 

mezőjében történő megmutatkozás. Ebben az esetben is 

egy különleges megkettőződéssel szembesülünk. Mi az, 

ami a képen(ben) megmutatkozik: az, ami közvetlenül is 

látszik? Vagy pedig az, ami a képi megmutatkozás nélkül 

nem látszana? Más szóval, a látvány és a kép kettősségé-

vel állunk szemben. Ez a kettősség ontológiai síkon ‒ a 

lét vonatkozásában ‒ szintén kettős tendenciát jelöl be: 

egyrészt, amennyiben a megmutatkozás létveszteséggel 

járó másodrendű létmozzanatnak minősül, léthiányra, 

létbeli elégtelenségre, ontikus deficitre utal, másrészt, 

amennyiben a megmutatkozás a léthez való hozzátarto-

zásnak minősül, léttöbblet képződésére utal. 

A képprobléma kortárs megközelítésmódjaiban a 

hangsúly egyre inkább afelé a belátás felé tolódik, hogy a 

szubjektív és az objektív oldalt a hozzátartozás struktúrá-

ja tartja szétválaszthatatlan egységben. Ezen az alapon 

gondolható el a kép úgy, mint „önreferenciális univer-

zum”, egy olyan öntörvényűen szerveződő képi világ ön-

állósult struktúra-mozzanataként, amelyben a képeket 

képek tartják fenn, képek veszik körül.14 

Amennyiben a hagyományosan elterjedt és többé-

kevésbé általánosan elfogadott képdefiníciót vesszük ala-

pul ‒ a kép: megmutatkozás ‒ a megmutatásnak/megmu-

tatkozásnak struktúraként (viszonyként), aktusként (ese-

ményként) valamint történésként való számbavétele kí-

                                                 
14 Vö. M. Joly: i.m. 98. 
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nálhat egy komplex perspektívát a kép lényegébe való 

betekintéshez. A strukturális problémák vizsgálatakor, 

mindjárt az elején, azzal is számot kell vetnünk, hogy a 

szubjektum‒objektum viszony episztemológiai kettőssé-

gének meghaladására törekvő szemlélet sem kerülheti 

meg az analitikus szétválaszthatóságnak a megmutatko-

zás szerkezetében rejlő lehetőségét: a megmutatkozó és a 

megmutatkozás strukturális beazonosíthatóságát. Az eh-

hez társítható strukturalista és posztstrukturalista szemlé-

letmódban rejlő módszertani nehézségek meglátásunk 

szerint a filozófiai hermeneutika által kínált értelmezések 

igénybevételével oldhatók fel. Annál is inkább, mivel a 

megmutatkozás lényege szerint és eredendően ‒ az impli-

cite hozzátartozó szerkezeti kettősséggel egyetemben ‒ 

alapvetően hermeneutikai problémának bizonyul. 

Mi a kép szerkezetileg? 

Vizsgáljuk meg most a kép lényegét a szerkezeti ol-

daláról. Ehhez a H.-G Gadamer által kidolgozott filozófi-

ai hermeneutika képfelfogását vehetjük alapul. 

Gadamer már a kezdet kezdetén azáltal teszi a kép 

tényleges problémáját érthetővé, hogy rávilágít a „kép-

zés”-ben rejlő „kép” kettősségére, a diskurzív racionalitás 

számára mindig is „titokzatos”-nak tűnő kétoldalúságára. 

A kép „egyszerre jelent képmást és mintaképet”.15 A há-

rom fogalom megkülönböztetése ‒ a kép (Bild) mint új-

kori „táblakép”, a mintakép (Urbild), a képmás (Abbild) 

‒ arra utal, hogy a kép tapasztalati egységében bizonyos 

struktúramozzanatok különválaszthatók: a megmuta-

tott/megmutatkozó, vagyis a mintakép; a megmutató, 

mint képmás; a megmutatkozás, mint maga a kép. Felme-

                                                 
15 Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermene-

utika vázlata. Gondolat, Budapest 1984. 32. [Hans-Georg Gadamer: 

Warheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 

GW. Bd. 1. Hermeneutik I. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 

1990. 16.] 
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rül tehát a kérdés: mi a mintakép és miben különbözik a 

képmástól a kép? 
A mintakép mibenlétére vonatkozólag ugyancsak 

Platónnál találunk egy máig ható eligazítást. Platón arra 
hivatkozik, hogy a vakok minden létezőnek az ismereté-
től meg vannak fosztva, mivel a lelkükben „nincs tökéle-
tes mintakép”, s ezért „nem képesek ‒ mint a festő ‒ a 
legeredetibb mintára tekinteni, mindent ehhez hasonlíta-
ni, ezt a legpontosabban szemlélni”.16 A mintakép tehát 
őskép, eredeti kép, idea; tiszta, ideális képforma a festő 
lelkében, amelynek a hasonmásaként készíti el a festő a 
valóságos festményt. A mintaképhez ‒ mint tökéletes 
formához ‒ képest a valóságos kép másodlagos létező. 

A hermeneutikai megközelítés a platóni elgondolás 
strukturális széttagoltságának és hierarchikusságának a 
meghaladására törekszik. Gadamer azért részesíti előny-
ben a formálással szemben a képzés önkibontakoztató 
mozgását, mivel egy olyan létfolyamatról van szó, 
amelynek nem egy rajta kívüli, készenálló és tökéletes 
forma a mozgatója. Hasonlóképpen, a mintaképet sem 
egy olyan ideális képformának tekinti, amely strukturáli-
san önállósítható és leválasztható lenne a képről. Annál is 
inkább, mivel a megmutatkozás ‒ bár a kép maga tiszta 
megmutatkozás ‒ korántsem kizárólagosan csak a kép 
létbeli sajátossága. Hermeneutikai nézőpontból tekintve a 
lét és megmutatkozás viszonyában a hozzátartozás struk-
túrája mint spekulatív struktúra érvényesül, s ez minde-
nekelőtt a dolog önmegmutatkozásaként mint természetes 
létfolyamatként érhető tetten. Ebben a folyamatban a do-
log látványként tárul fel a tapasztalatunkban, ami a dolog 
létfolyamatához hozzátartozik. Ez azt jelenti, hogy a min-
taképnek nincs valamiféle absztrakt és általános önálló 
létmódja, amely a dolog konkrét és sajátos megmutatko-
zásról leválasztható lenne. De a dolog konkrét és sajátos 

                                                 
16 Platón: Állam. (Ford. Szabó Miklós.) In Összes művei. Második 

kötet. Európa Könyvkiadó, Budapest 1984. í484c‒d. 
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megmutatkozásaként feltűnő látványban a mintakép mu-
tatkozik meg. Nélküle a dolog önmegmutatkozása nem 
lenne látványszerű. 

A látvány problémájánál meg kell állnunk és vala-

mennyit el kell időznünk ahhoz, hogy később a kép prob-

lémája érthetőbbé váljon. 

A látvány mindig valamely dolog látványa, a dolog 

megjelenéséhez hozzátartozó, tehát önmagában nem lét-

szerű. Ugyanakkor a puszta látvány önmagában véve 

nem kép; a dolog látványa nem önmagában képszerű. 

Látványként a dolog úgy mutatkozik meg, hogy „formát 

ölt”, s így a látványban a dolgot magát ismerjük fel. A 

látvány képszerűsége tehát a mintaképen alapul. A dolog 

látványa egyszersmind a mintakép önmegmutatkozása. 

De a képként való megmutatkozástól eltérően a mintakép 

látványként való önmegmutatkozása a dolog megjelené-

sével együtt történik, tehát a dolog létmódjához hozzátar-

tozó létformaként valósul meg. 

A látvány problémája tehát egyúttal az önmegmutat-

kozás, vagyis a megmutatkozás léthez való hozzátartozá-

sának a problémája is. Létnek és megmutatkozásnak a 

hozzátartozás struktúráján alapuló egysége a létező (do-

log) önmagán való megmutatkozásaként tapasztalható 

meg. A konkrét létező önmegmutatkozása azt jelenti, 

hogy a létező önmagán látszik. Az ekképpen elgondolha-

tó önmagán való megmutatkozás egyszerre létvesztési és 

létképzési folyamat. A létező egésze felől nézve létvesz-

tés. A létező önmagán való megmutatkozása hozzátarto-

zik önmaga teljességéhez. De ez nem jelenti egy-

szersmind azt is, hogy a létező önmagán való megmutat-

kozásában a létező önmaga teljességében mutatkozik 

meg. Ellenkezőleg, valamely létező létmódjában éppen 

hogy benne foglaltatik a létének és a megmutatkozásának 

a különbsége is. Valaminek az önmagán való megmutat-

kozása tehát nem fedi a teljes valóját, nem esik egybe tel-

jes önmagaságával, azaz az önmegmutatkozás, bármeny-
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nyire is törekedjék a teljességre, soha nem deríti fel a lé-

tező létteljességét. Mégis, ha az önmegmutatkozást a lé-

tező létéhez való hozzátartozása felől nézzük, amelyben a 

lét mindig újabb és újabb konkrét, sajátos formákat öltve 

bontakozik ki, akkor a létező önmagán való megmutatko-

zása, mint megvalósulásának a konkrét módja, a másféle 

megvalósulásait meghaladó épp-így-léte, mindenkor egy 

további létbeli gyarapodást eredményez, az absztrakt és 

általános létmeghatározottsághoz képest léttöbbletként je-

lenik meg. 

A látvány mint valaminek az önmagán való megmu-

tatkozása nem azonos azzal, aminek a látványa. A lát-

ványban az, aminek a látványa, nem önmagaként, hanem 

látványként látszik. Más szóval a látvány mint látvány 

látszik, s nem az látszik, aminek a látványa. Ugyanakkor 

valami mint önmaga és mint önmagának a látványa szét-

választhatatlanul egymáshoz tartozik. Ebben a hozzátar-

tozásban a látvány önmagát mutatja úgy, mint a hozzátar-

tozó valaminek a látványa. Miközben önmagát láttatja, a 

látvány valójában elfedi a dolgot magát, aminek a látvá-

nya. Ugyanakkor a látvány folyamatosan látszik, s egy 

pillanatra sem szűnik meg, hogy átadja a helyét a dolog 

önmagaként való megmutatkozásának. Ehhez átváltozás-

nak kellene történnie, úgy, hogy a látványnak végérvé-

nyesen el kellene tűnnie, s a látvány helyébe magának a 

dolognak kellene lépnie. A látvány nélküli puszta dolog 

viszont önmagában láthatatlan. Ebből egyrészt az követ-

kezik, hogy a láthatóval mindig hozzátartozási viszony-

ban áll a láthatatlan, mégpedig oly módon, hogy a lát-

ványban éppen a láthatatlan az, ami ‒ a maga láthatatlan-

ságában ‒ ténylegesen „látszik”. Másrészt pedig az, hogy 

a látható nem azt mutatja, ami benne látszik, csak azt, 

ami ebből a láthatóban látszik. Vagyis a látható csak par-

tikuláris rész az önmagaként egész mivolthoz képest. Az, 

ami a láthatóban látszik, soha nem egészként tárul fel, 

miközben a látvány maga ‒ mint látvány ‒ mindig egész-
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ként mutatkozik meg. A látványához tehát, mint önmagá-

ban megmutatkozóhoz, mindig hozzátartozik az önmagá-

ban meg nem mutatkozó. Ebben ragadható meg a lá-

tás/látvány paradoxona. Eszerint a látvány nemcsak azt 

rejti el, aminek a látványa, hanem azt is elrejti, hogy ő 

maga nem a (teljes) igazság. Mindazonáltal a látvány 

hermeneutikai produktivitással bír, ami akként ragadható 

meg, hogy a látvány ‒ paradox módon ‒ azzal együtt, 

amit láttat, az önmagában meg nem mutatkozónak is a 

tapasztalatát hordozza. Sőt, valójában a látványt az ön-

magában meg nem mutatkozónak mint hiánynak, mint 

negativitásnak a tapasztalata tartja fenn. Ugyanis nem azt 

kérdezzük, hogy mi az, ami a látványban látszik? Azt, 

ami látszik, mivelhogy azt látjuk is, nem kérdezzük. Azt 

kérdezzük, hogy mi az, ami nem látszik, amit a látvány 

nem láttat. Vajon mit fed el, mit rejt el a látvány? 

Ugyancsak a mintakép alapján alkotható meg a do-

log képmása. A látvány és a képmás hasonlítanak egy-

másra, mivel ugyanannak a mintaképnek a megmutatko-

zásai; de minden másban különböznek egymástól. A 

képmás ugyanakkor különbözik mind a bemutatásszerű 

megmutatástól, mind pedig a reprodukciótól. A bemuta-

tás játékában megjelenő világ ‒ mondja Gadamer ‒ „nem 

úgy áll a valóságos világ mellett, mint valami képmás, 

hanem maga a valóságos világ, létének felfokozott igaz-

ságában.”17  A képmás nem is reprodukció, mivel az a 

képnek mint kész műnek a lemásolása. A képmás nem a 

képnek a „mása”, hanem ‒ akárcsak a kép ‒ a mintakép 

megmutatkozása. A kép és a képmás különbözősége leg-

inkább a mintaképre való vonatkozásuk különbségéből 

vezethető le. A kép és a képmás különbsége a bemutatás 

és a leképezés különbségeként ragadható meg. A képben 

a bemutatás valami mintaképre vonatkozik. A leképezés 

                                                 
17 H.-G. Gadamer: i.m. 109. [142.] 
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viszont a képmásnak a mintaképre való vonatkozását 

hordozza. 

Amikor azt mondom „Láttam a barátom fényképét a 

tablón”, „Felmerült bennem (az emlékezetemben) a régi 

iskolám képe”, „Képet alkottam magamnak a csoporttár-

saim viselkedéséről” stb., bár a „kép” kifejezést haszná-

lom, mégsem tényleges képről van szó, hanem olyasmi-

ről, ami másvalaminek a képe, ami más egyebet mutat 

meg, képez le vagy ábrázol. 

A képmás mindig valaminek a képmása, s ez azt fel-

tételezi, hogy lennie kell egy mintaképnek, amely nélkül 

nem létezhet. A képmás lényegében rejlik, hogy hasonlít 

a mintaképhez, s így a képmásban felismerjük a dolgot, 

amelyhez a mintakép hozzátartozik. A hasonlóság miben-

léte önmagában véve is problematikus, mivel széles kör-

ben terjed ki a tapasztalati hasonlóságtól a megfeleltetés-

nek a különféle absztrakt szabályrendszereiig. A képmás-

nak a mintaképpel való hasonlósága nem jelent 

egyszersmind azonosságot is. A képmás „visszaadja” a 

mintaképet, s ez különböző funkciók megvalósulása alap-

ján történhet: megmutatás, ábrázolás, leképezés. A kép-

más leképezheti, megjelenítheti a mintaképet ábraként, 

modellként, fényképként, tükörképként, mentális kép-

ként, nyelvi szövegként stb. Mindezek voltaképpen a tu-

lajdonképpeni jel utalás-funkciójára vezethetők vissza. A 

mintakép‒képmás viszony szemiotikailag szerveződik, a 

jelstruktúra egyik módozataként. A képmás tehát nem 

tiszta kép, hanem képi jel, képszerű jel. Továbbá itt azt is 

ki kell emelni, hogy a képmás nem a (minta)kép lefordí-

tása, vagyis nem egy képi értelem más formában való 

megjelenítése, visszaadása vagy újrateremtése, hanem a 

mintakép lemásolása. Az eredeti és a másolat viszonya 

merül fel a képmás esetében is, úgy, hogy a másolat az 

eredetire utal vissza; de mégsem reprodukció, mivel ez 

esetben az „eredeti” nem a kép maga, hanem a mintakép. 

Ebben a jelviszonyban a képmás egyoldalúan vonatkozik 
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a mintaképre, a képmás és a mintakép viszonya mond-

hatni platonikus alakzatot ölt: a képmás a mintakép töké-

letlen, torzító leképezése, s megalkotása létcsökkenéshez 

vezet. 

Ugyanakkor a képmás nemcsak megmuta-

tás/leképezés, hanem ő maga is (ön)megmutatkozás. De 

ez az aspektusa mindenkor visszavontan és alárendelten 

érvényesül abban a (jel)funkcióban, amelyben a mintaké-

pet megmutatja. A képmás voltaképpeni rendeltetése ab-

ban áll, hogy a magáért való létét megszüntetve teljesen a 

leképezett közvetítését szolgálja. Gadamer kiemeli, hogy 

a képmás intencionális mozzanata az önmegszüntetés. A 

képmást mindig úgy kell nézni, hogy tekintetbe vesszük 

azt, amire vonatkozik, mivel csupán a visszaadása akar 

lenni annak. A képmás igazi funkciója ‒ mondja 

Gadamer ‒ abban áll, hogy „hasonlósága alapján a leké-

pezettre utal”.18 Ezért „önmagát szünteti meg abban az 

értelemben, hogy eszközként funkcionál, s mint minden 

eszköz, funkcióját veszti, ha eléri a célját.”19 Tehát „ön-

maga megszüntetésében teljesül.”20 

Amennyiben a látvány és a képmás összevetésével 

próbálkozunk, csakhamar kiderül, hogy a látvány sokkal 

inkább tükörkép, mint képmás. Azaz a látvány középen 

áll a dolog és tükörkép között, mint olyasmi, amiben a 

dolog úgy mutatkozik meg, mint „önmagának tükre”. Ez 

viszont a tükörkép mibenlétére és a képmástól való lé-

nyegi különbözőségére irányítja a figyelmet. 

A tükörkép ‒ Gadamer meglátása szerint ‒ ideális 

képmás lehetne, „mert valóban tűnékeny léte van; csak 

annak számára van, aki a tükörbe pillant, s a tiszta megje-

lenésen kívül semmi”.21 Valójában azonban a tükörkép 

egyáltalán nem kép, mert nincs magáért való léte. A tükör 

                                                 
18 Uo. 110. [143.] 
19 Uo. 109. [142.] 
20 Uo. 110. [143.] 
21 Uo. 109. [143.] 
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azt, amit tükröz, „csak addig teszi láthatóvá számunkra, 

amíg a tükörbe nézünk, és látjuk saját képünket vagy va-

lami egyebet, ami tükröződik benne”.22 De mégis, nem 

véletlenül beszélünk itt képről és nem képmásról. A tü-

körkép valahol középen áll a képmás és a kép között. 

Ugyanis „a tükörképben maga a létező jelenik meg kép-

ként, úgy, hogy a tükörképben ő maga van előttem”.23 A 

tükörkép annak a képe, „ami a tükörben megmutatkozik, 

s elválaszthatatlan annak jelenlététől”.24 A tükör ugyan 

torzképet is nyújthat, de ez funkciójának fogyatékossága, 

nem a lényege; a tükör a megmutatott képét mutatja, s 

nem a tükörét.25 Nem véletlenül tekinti Gadamer a tükrö-

zés viszonyát a spekulativitás legtisztább megjelenítődé-

sének. A tükörkép (a spaeculum) „a szemlélő mint médi-

um révén lényegileg kapcsolódik össze a látvánnyal”, ami 

azt jelenti, hogy nem azonos a látvánnyal, de mégis a lát-

ványt jeleníti meg képszerűen. 26  A tükörkép ennyiben 

megmutatja a kép lényegét, s egyúttal szemlélteti a kép-

nek a „megmutatottól” való „ontológiai elválaszthatatlan-

ságát”. 

A kép létrangja 

Az eddigiek alapján megfigyelhetjük, hogy a minta-

kép sem a látványban, sem a képmásban nem válik tény-

legesen képszerűvé. Nem képként teljesedik ki, hanem a 

dolog létformájaként való megmutatkozása a dolog létfo-

                                                 
22 Uo. [143.] 
23 Uo. [143.] 
24 Uo. 110. [144.] 
25 Vö. uo. [144.] 
26 Uo. 323. [470.] [Kiemelés tőlem ‒ V.K.] „Nincs magáért való léte ‒ 

mondja Gadamer ‒, olyan, mint valami jelenés, amely nem maga a 

látvány, s amely mégis magát a látványt jeleníti meg tükörképszerűen. 

Olyan mint valami megkettőzés, amely mégiscsak valami egynek a 

létezése. A visszatükrözés voltaképpeni misztériuma ugyanis épp a 

kép megfoghatatlanságában, a tiszta visszaadás lebegésében áll.” ‒ Uo. 

[470.] 
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lyamatához tartozik hozzá. A mintakép lényege szerint 

igazán a képben teljesedik ki, és a kép felől, a képre való 

vonatkozásaiból érthető meg. 

Az itt felvázolt kontextusban már szükségesnek mu-

tatkozik egyfajta túllépés a kép hagyományos fogalmán. 

A kép fogalma „túlmegy a megmutatás eddig használt 

fogalmán”, éspedig azért ‒ mondja Gadamer ‒, „mert a 

kép lényegi vonatkozásban áll a mintaképével”.27 

A kép nem annak a megmutatása, ami önmagában 

már amúgy is látszik. Valamely létező önmagán való 

puszta megmutatkozása ‒ látványként ‒ kétségtelenül 

magán viseli a képszerűség bizonyos jegyeit is. A látvány 

viszont, mint a mintakép közvetlen önmegmutatkozása 

nem szorul képre, mivel a mintaképnek köszönhetően 

már önmagában képszerű. A kép esetében nem arról van 

szó, hogy lemásolja, leképezi a mintakép önmagában va-

ló megmutatkozását, ami egyszersmind a dolog megmu-

tatása. A kép nem a mintakép önmagában való megmu-

tatkozásának a képmása. A kép a mintakép megmutatko-

zása; a mintakép önmagát mutatja meg a képben. 

Ebben az összefüggésben felmerül egy alapvető kér-

dés: Hogyha a dolgok önmagukban/önmagukon amúgy is 

megmutatkoznak, akkor miért vannak egyáltalán képek a 

világban? Mi az, ami még megmutatkozhat? 

A szó esztétikai értelmében vett képnek saját léte 

van. „Léte a megmutatásban áll” ‒ mutat rá Gadamer,28 s 

ez különbözteti meg a leképezettől, a puszta képmással 

szemben ez kölcsönöz neki pozitív értelmet, hogy kép. 

Ennélfogva a kép nem azonos a dolog látványával és nem 

is annak a puszta megmutatása. A kép azáltal tűnik fel, 

hogy a „leképezett” látványból olyasmit hoz ki, ami a 

puszta látványban nem volt benne. Ugyanakkor a kép 

nem képmás, mivel nem az önmegszüntetés a rendelteté-

                                                 
27 Uo. 109. [142.] 
28 Uo. 110. [142.] 
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se. A kép nem utasít bennünket tovább a megmutatott-

hoz, ellenkezőleg a képben „a megmutatás lényegi össze-

függésben marad a megmutatottal, sőt hozzátartozik”: a 

kép „a megmutatottnak a képe”.29 Gadamer arra is rámu-

tat, hogy az ilyenfajta „meg-nem-különböztetés” ‒ a 

megmutatás és a megmutatott meg-nem-különböztetése ‒ 

„minden képtapasztalat lényegi vonása marad”.30 A kép a 

saját létét érvényesíti (és nem megszünteti), s így éri el, 

hogy létezzék a leképezett. Ebben, a kép esetében is, a 

tükörkép módszertani funkciója érvényesül, oly módon, 

hogy meg is szűnik (ki is merül) benne. 

A kép tehát több mint képmás, s ez leginkább a kép 

és a mintakép viszonya alapján derül ki. Az, hogy a 

megmutatkozás kép ‒ s nem maga a mintakép ‒, „nem je-

lent negatívumot ‒ hangsúlyozza Gadamer ‒, nem a lét 

puszta csökkenését jelenti, hanem ellenkezőleg: autonóm 

valóságot.”31 Ugyanis a képnek a mintaképre való vonat-

kozása elvileg más, mint a képmás esetében. Ez már nem 

egyoldalú vonatkozás. Az, hogy a képnek saját valósága 

van, a mintakép felől tekintve azt jelenti, hogy a minta-

kép önmagát mutatja meg benne. A mintakép épp-így-

megmutatkozása sajátos és konkrét megmutatkozás. Nem 

kizárólagosan éppen erre és erre a megmutatásra van 

szüksége ahhoz, hogy megjelenjék. Másképp is megmu-

tatkozhat akként, ami. Mindenik kép a maga saját valósá-

ga révén, s ennélfogva különféleképpen mutatja meg a 

mintaképet. De a mintaképnek valamely kép saját való-

ságaként való épp-így-megmutatkozása „már nem valami 

mellékes folyamat ‒ mondja Gadamer ‒, hanem az ábrá-

                                                 
29 Uo. [143.] 
30 Uo. Gadamer arra is felhívja a figyelmet, hogy a képben rejlő lé-

nyegi meg-nem-különböztetés az esztétikai megkülönböztetéssel tár-

sul, amely a megmutatást esztétikailag elválasztja a megmutatottól. De 

ezt nem úgy teszi, hogy ezáltal a kép megszünteti önmagát. ‒ Vö. uo. 

[144.] 
31 Uo. 110‒111. [145.] 



 ____________________________ A kép nyelvi dimenziója 

91 

 

zolt saját létéhez tartozik”.32 Minden ilyen megmutatko-

zás létfolyamat, „s maga is a megmutatott létrangjának 

egyik összetevője”.33 A megmutatás révén „a megmuta-

tottnak úgyszólván gyarapodik a léte”.34 

Az eddigiek alapján a kép lényege tekintetében két 

következmény adódik: 

1) Abból, hogy a mintakép önmagát úgy mutatja 

meg a képben, ahogy az önmegmutatkozásában nem mu-

tatkozik meg, az következik, hogy a kép „valami olyas-

mit ábrázol, ami a kép nélkül így nem mutatkozna meg.”35 

Más szóval, a képben az önmagán meg nem mutatkozó 

mutatkozik meg, illetve a kép a képként feltárulónak az 

önmegmutatkozása. Ennélfogva a képek révén a létnek 

egy másik dimenziója nyílik meg, egy olyan létkiterjedés, 

amelybe a dolgok önmegmutatkozása felől nincs belátás, 

bár ehhez az önmegmutatkozáshoz ‒ mint önmagában 

meg nem mutatkozó ‒ hozzátartozik. A kép alapproblé-

mája tehát az önmagában megmutatkozóhoz hozzátartozó 

meg nem mutatkozónak a problémája. 

2) A kép létmódja a mintakép és a képmás ontológi-

ai viszonyának a módosulásán alapul, sőt, egészen ponto-

san, ennek a viszonynak a létcsökkenéstől a léttöbblet fe-

lé való megfordulásán. A kép esetében nem valamely lé-

tező megmutatkozásáról, avagy megmutatásáról van szó, 

hanem magáról a megmutatkozásról mint létvonatkozás-

ról, amelyhez minden esetben dologi kiterjedés is hozzá-

                                                 
32 Uo. 111. [145.] 
33 Uo. [145.] 
34 Uo. [145.] Gadamer ezt a gondolatot a neoplatonikus hagyománnyal 

is összeköti: „A kép saját tartalma ontológiailag a mintakép emanáció-

ja.” Az emanáció lényege abban rejlik, hogy „az, amiből kiáramlik, 

ezáltal nem lesz kevesebb.” S ha „az eredetileg Egy nem lesz keve-

sebb azáltal, hogy kiáramlik belőle a Sok, akkor ez azt jelenti, hogy a 

lét több lesz.” ‒ Uo. [145.] 
35 Uo. 110. [145.] [Kiemelés tőlem ‒ V.K.] Hasonló gondolatot fo-

galmaz meg W. J. Th. Mitchell is: „a festmény képes valami láthatat-

lan lényeget kifejezni”. ‒ I.m. 365. 
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tartozik. A kép tehát lényege szerint nem „valaminek” a 

képe, hanem a kép maga valami. Gadamer ezt a mozza-

natot a reprezentáció fogalmával ragadja meg: a kép rep-

rezentáció, s így saját létértéke van. 

Ily módon visszakanyarodunk egy olyan probléma-

körhöz, amely a platonikus hagyományból is következik: 

a kép vizuális reprezentáció. De ebben a kontextusban 

már korántsem közömbös az, hogy hogyan is értjük a 

reprezentáció fogalmát. Louis Marin, aki külön tanul-

mányt szentel a reprezentáció kérdésének, rámutat arra, 

hogy a reprezentáció klasszikus gondolatát az „áttetsző-

ség”, az „áttűnőség”, a „mimézisz titokzatos gyönyöre” 

hatja át.36 A reprezentáció tényleges folyamata azonban 

nemcsak az áttetszőséget érvényre juttató hasonlóságo-

kon, sőt azonosságokon alapul, hanem az ezeken belüli 

különbségeken és megkettőződéseken is, amelyek a rep-

rezentáció kifejezés „res” előtagjával állnak összefüggés-

ben, azaz a megmutatkozásbeli létfolyamat átlátszatlan 

anyagszerűségével, a képi megmutatkozás dologi mivol-

tával. 37  Ily módon a valós reprezentáció az áttetsző-

                                                 
36 Louis Marin: A reprezentáció. (Ford. Házas Nikoletta.) In Bacsó 

Béla (szerk.): Kép Fenomén Valóság. 223. „A reprezentáció klasszi-

kus gondolatát kettős vágy hatja át. Egyrészt a dolgok világát olyany-

nyira áttűnni engedő beszéd vágya, hogy a világot nyelvi és szóalak-

zatokba átalakító szöveg annak esztétikai és patetikus megkettőződé-

sévé válna. Másrészt az érzéki világot olyannyira áttűnni engedő kép 

vágya, hogy a kép álomkép lenne tükörben, s így a festményeken 

megjelenő reprezentáció a világ dolgait festett képekké alakító műve-

let volna.” ‒ Uo. 
37  „A reprezentációt jellemző azonosságokon (similarité) ‒ de leg-

alábbis hasonlóságokon (ressemblance) ‒ belüli különbözőségek 

(dissemblance) ‒ írja L. Marin ‒ a megkettőzés és helyettesítés között 

működésbe hozzák a re előtagot: átlátszatlanság, mely a reprezentáció 

tranzitív áttetszőségét megzavarja; a jelek anyagszerűségéből fakadó, 

a kifejezés különböző szubsztanciáiban fellelhető és egyedi szervező-

déseik szerinti átlátszatlanság; s ezen anyagszerűség állandó és tartós 

hatásai ‒ magában a formában ‒, melyet a képzeletre, az érzékenység-

re, a látás vagy a hallás örömére gyakorolnak.” ‒ Uo. 
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ség‒átlátszatlanság folyamatos egymásba játszásaként 

bontakozik ki és valósul meg. 

A reprezentáció fogalomtartalma a gadameri herme-

neutikában is ellentétes tendenciák egységén és feszült-

ségén alapul. A képet mint reprezentációt a reprezentáció 

általános problémájának egy különleges eseteként kezeli 

Gadamer. Felfogása szerint képviselni annyi, „mint je-

lenvalóvá tenni valamit, ami nincs jelen”.38 A kép eseté-

ben azonban nem valami meglévőnek a jelenbe hozásáról 

van szó, hanem arról, hogy az, ami megmutatkozik, ép-

pen e megmutatkozás révén tesz szert létre. A képi repre-

zentáció azt jelenti ‒ mondja Gadamer ‒, hogy „a meg-

mutatkozás őneki ‒ léte”.39 A kép és a mintakép viszony-

latában ez arra utal, hogy „szigorúan véve az a helyzet, 

hogy a mintakép valójában csak a kép által válik »min-

ta«-képpé, tehát az ábrázolt tulajdonképpen csak a kép fe-

lől nézve válik képszerűvé”.40 A mintakép mint spekula-

tív struktúra ténylegesen a képben teljesedik ki, oly mó-

don, hogy a különböző konkrét képekben konkrét, sajátos 

megvalósulásokhoz jut. A képnek és a mintaképnek ez a 

lényegi egymásra vonatkozása azonban ténylegesen pa-

radox természetű: „a mintakép csak a kép felől nézve vá-

lik képpé ‒ s mégis, a kép csupán a mintakép megjelené-

se”.41 Más szóval, a képnek a mintaképpel szembeni ön-

állósága a mintaképre is kihat: a mintakép a kép révén 

létrangra, létbeli önállóságra tesz szert. Mondhatni a min-

takép a képben válik le ténylegesen a dologról és válik 

létszerűen önmagává, azzá, aminek megjelenése/és meg-

valósulása maga a kép. Így viszont a kép saját valósága 

egyszersmind a mintakép megjelenése és megvalósulása 

lesz, s nem a dolog ábrázolata. Míg a képmás a dolgot 

képezi le a mintakép alapján, s a mintaképet nem juttatja 

                                                 
38 H.-G. Gadamer: i.m. 119.[159.] 
39 Uo. 111. [147.] 
40 Uo. [146.] 
41 Uo. 112. [147.] 
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önálló léthez a dologgal szemben, addig a kép úgy „ké-

pezi le” a mintaképet, hogy önálló léthez, sajátos, konkrét 

dologi megmutatkozáshoz/megvalósuláshoz juttatja. 

Ily módon a képnek a mintaképpel való hasonlósá-

gával nyilván együtt jár a képnek a dologgal való nem-

hasonlósága. A kép különbözik magától a dologtól, és 

nem is a dolognak a képe, hanem a mintakép megmutat-

kozás-szerű megvalósulása. Ez a nem-hasonlóság a kép 

esetében viszont nem a dolog formájának az elhomályosí-

tását, eltorzítását eredményezi, hanem éppen hogy ennek 

a legteljesebb érzéki (a láthatóság mezőjében) való meg-

mutatását ‒ a mintakép dologi megmutatkozásaként ‒ s 

ennélfogva tényleges érvényre juttatását. Az eredetitől (a 

valóságos dologtól való) eltérés nem létvesztést eredmé-

nyez, hanem éppen hogy megnyitja a terét egy léttöbblet 

kiképződésének.42  

Ebből az is kitűnik, hogy a hermeneutikai képprob-

lémán belül a reprezentáció mibenléte egy fontos mód-

szertani funkcióval is bír. Általa válik (be)láthatóvá, hogy 

Gadamernél a kép problémája egy bizonyos értelemben a 

mimetikus paradigmán belül marad: a hasonlóság és a 

nem-hasonlóság (különbözőség) játéka alakítja a képbe 

hozás, képbe állítás terét, ami egyúttal a lét képi (kép-

ként) való megnyilvánulásának is a terepe;43 hasonlóság, 

amely mégsem akar ténylegesen hasonlóság lenni. 

Kép és nyelv 

A hagyományos megközelítések is számot vetettek a 

kép nyelvi kiterjedésével, de azt a képen kívüliként kezel-

ték. Úgy tekintették, hogy a kép mintegy kilépve önma-

gából, az önmagán kívüliségben kap szerepet a nyelv 

szférájában, a nyelvi leírás referenciájaként. A kép her-

meneutikai megközelítési módja viszont több szempont-

                                                 
42 Vö. Jean-Jacques Wunenburger: Filozofia imaginilor. (Trad. Mugu-

raș Constantinescu.) Polirom, București‒Iași 2004. 193. 
43 Vö. uo. 192. 
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ból is arra utal, hogy valójában a kép nyelvi dimenziója 

nem abban áll, ami nyelvileg leírható a képről. A kép a 

nyelv vonatkozásában nem redukálható a nyelvi leírás re-

ferenciájára. 

Megfigyelhetjük például, hogy nyelvileg is különbö-

zőképpen viszonyulunk a következő két eltérő esethez: 

Az egyik esetben azt mondom: „Ez a barátom képe”; 

„Megjelent a politikus képe az újságban”; „Megrajzoltam 

a piramis ábráját”. Ilyenkor a nyelvi kijelentés szubjek-

tum‒predikátum viszonyként strukturálja a képi megjele-

nítés összetevőit: a megmutatottat és a megmutatót, a le-

képezettet és a leképezőt, a valós létezőt és annak a 

(nyelvi) képmását. A kép szerkezeti erővonalainak a 

nyelvi leírása nem ütközik akadályba, mivel a nyelv itt 

valami olyasmire bukkan, mint magának a nyelvi leírás-

nak a logikai szerkezete, illetve ami az utalás, jelölés, áb-

rázolás, kifejezés szemiotikai struktúrája. Ezzel szemben 

hiábavalóan próbálnánk Csontváry Magányos cédrus cí-

mű festményét szemlélve hasonló kijelentéseket tenni. 

Nincs egy olyan valós cédrus, melynek a képen látható az 

ábrázolása lenne. Ha soha nem láttunk volna cédrust, a 

képpel való találkozás akkor is élményszerű lenne. To-

vábbá, a kép maga nem csupán egy cédrus ábrázolása, 

hanem jóval több ennél. A kép címéből értesülünk a céd-

rusról, e nélkül a járulékos tudás nélkül nem is biztos, 

hogy a cédrus jutna eszünkbe. Egyáltalán: Csontváry 

festménye ábrázol-e valami olyasmit, ami rajta kívül is 

valóságos lenne? Ha ezt megkérdezzük magunktól, vagy 

mások megkérdezik tőlünk, a válaszunk bizonytalankodó 

és zavart lesz, dadogósra sikerül. Általában azt tapasztal-

juk, hogy amikor úgy találkozunk egy képpel, hogy meg-

ragad, magával ragad, hatalmába kerít, a szó szoros ér-

telmében elakad a szavunk. A nyelv nem beszél, elhall-

gat, csendben marad. Nem is ír le semmit, mivel nincs 

amit leírnia. 
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Mi történik ilyenkor? Megszakad a kép és a nyelv 

közötti kapcsolat? Vagy a tiszta kép és a tiszta nyelv kö-

zött nincs is tényleges kapcsolat, egyikből a másikba nem 

lehetséges átjárás? Ebben az esetben valóban nincs sem-

mi olyan, ami a képet és a nyelvet összekapcsolná? A 

tiszta képben nincs semmi nyelvi? 

E nyugtalanító kérdésekre kereshető válaszlehetősé-

gek két szélső álláspont között mozognak. 

Az egyik a kép és a nyelv komplementaritását hang-

súlyozza. Ennek megvalósulása nem feltételezi minden-

képpen a kép és a szöveg együttes jelenlétét. Inkább 

azokra a hatásösszefüggésekre utal, amelyeket a képek és 

a szavak kölcsönösen kiváltanak. A képek szavakat ger-

jesztenek, a szavak képeket nemzenek, egy szakadatlan 

mozgásban.44 Ilyen alapon tekinthető a kép alkalomadtán 

úgy, mint „festett szó” (Tom Wolfe), a szó pedig mint 

verbális kép. A szavak, miközben mutatnak valamit, 

úgymond „lefestik azt”, s a nyelv miközben leír, láttat 

is.45 Ha a poétikus megközelítésen túlmenően strukturál-

tabb megvilágításban is megvizsgáljuk az ilyenszerű ha-

tásösszefüggéseket, akkor mindkét irányból kétféle vo-

natkozásra bukkanunk: 

A nyelv felől tekintve, egyrészt a nyelv elmondhatja 

azt, amit a kép nehezen mutat meg, vagy nem tud meg-

mutatni. M. Joly R. Barthes-ra hivatkozva kifejti, hogy 

van egyfajta komplementaritás a képek és a szavak kö-

zött, ami abban áll, hogy a szavakkal elmondható olyasmi 

is, aminek a képi megmutatása nehézségbe ütközik. 46 

Másrészt, a nyelv értelmezheti a képet, s az értelmezés 

olyan jelentéstartalmakat bontakoztathat ki a képből kiin-

dulva, amit a kép implicite nem feltétlenül tartalmaz.47 

                                                 
44 Vö. M. Joly: i.m. 98. 
45 Vö. L. Marin: i.m. 226. 
46 Vö. M. Joly: i.m. 96. 
47 Vö. uo. 
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A kép felől tekintve, egyrészt a kép megmutathatja 

azt, amit a nyelv nem képes kifejezni. Másrészt a kép is 

értelmezheti a nyelvi kifejezést, a szöveget. 

A másik szélső álláspont a nyelv és a kép viszonyla-

tában széles szakadékot tételez a kép és a szó között. De 

valójában ma már mégsem ez a fő kérdés. Az alapvető 

problémára W. J. Th. Mitchell egyik észrevétele kiválóan 

rátapint: sem a kép, sem a szó nem egyértelmű, homogén 

entitásként merül fel, amikor a viszonyuk szóba jön.48 A 

kép és a szó között tételezett cezúrát főleg az olyanfajta 

beidegződések táplálják ‒ mutat rá Mitchell ‒, miszerint a 

kép az a fajta jel, „amely úgy tesz, mintha nem jel lenne, 

hiszen természetes közvetlenségnek és jelenlétnek mutat-

ja magát”. Ezzel szemben a szó nem más, mint a „másik 

oldal”, a mesterségesen előállított, önkényes termék. 49 

Valójában azonban számot kell vetni azzal, hogy van a 

természetes mimetikus kép, amely úgy néz ki, mint az, 

amit reprezentál, „megragadja azt”, s van ennek a képi ri-

válisa, a mesterséges, expresszív kép, amely nem „nézhet 

ki” úgy, mint amit reprezentál, mert az csak szavakkal 

közölhető. Hasonlóképpen, van szó, amely természetes 

képe annak, amit jelent, és van szó, mint önkényes jelö-

lő.50 Nehézségekbe ütközik ezeket a változatokat egysé-

ges kép- illetve szó-fogalommal megragadni. Ehhez ké-

pest a verbális felszíntől a mögötte keresendő „látás”-ig; 

az állítástól a „logikai térben lévő képig”, a szöveg lineá-

ris előadásától az azt rendező „formákig”, „struktúrákig” 

sokkal inkább annak a belátása fontos ‒ véli W. J. T. 

Mitchell ‒, hogy „világunk java részét mi teremtjük a 

verbális és képi reprezentációk közötti dialógusból”.51 

                                                 
48  Ma már a festészet képei „elkerülhetetlenül konvencionálisak és 

nyelvtől szennyezettek” ‒ mutat rá W. J. Th. Mitchell. Vö. i.m. 367. 

[42.] 
49 Vö. uo. 368. [43.] 
50 Vö. uo. [43.] 
51 Vö. uo. 369. [46.] 
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Hermeneutikai nézőpontból tekintve a kép és nyelv 

különbségét hagyományosan a megmutatkozás és a meg-

szólalás különbségeként fogták fel. A kérdés viszont úgy 

tevődik fel: Vajon ténylegesen különbség-e a megmutat-

kozás és megszólalás különbsége, vagy olyasmi, ami 

mégsem akar igazán különbség lenni? 

Gadamer a kép és a mintakép viszonyára vonatkozó-

lag egy adott helyen így fogalmaz: a kép „mond valamit a 

mintaképről”, azaz olyasmit ábrázol, ami „így a kép nél-

kül nem mutatkozik meg”.52 Mit jelent az, hogy a kép 

„mond valamit”? Van-e a képnek valamiféle nyelvi lét-

módja, mondásszerű létmódja? 

Gadamer arra utal, hogy a képnek „mondanivalója” 

van, vagyis olyan „többlete” van, ami a képi létmódjából 

fakad, s ami a kép nélküli önmegmutatkozásban nincs 

meg. A képi megmutatkozásban megnyílik egy másik 

létdimenzió. A képben/képként megmutatkozó dolog már 

nem az a dolog, mint a látványként önmagán megmutat-

kozó, melyet a látvány éppenséggel eltakar. A képben az 

önmagában meg nem mutatkozó lép elő úgy, mint ami 

éppen a megmutatkozása folyamatában létesül. A dolog 

itt úgy lép elő, mint ami már átváltozott. Az, ami az ön-

magán való megmutatkozásban rejtve maradt, itt most 

egyszerre megvalósuláshoz és kifejezéshez jut. A dolog 

itt a hozzátartozó igazságával együtt lép elő egy olyan 

létteljességbe, amely a képen kívüli létmódban mindig is 

az önmagában való meg nem mutatkozás állapotában ma-

rad. Ennélfogva a képben a dolog úgy ismer igazi, tény-

leges önmagára, ahogyan a képen kívüli létmódjában azt 

soha nem tapasztalja. Ez az a „többlet”, amit a kép maga 

sem pusztán csak mutat, hanem valójában „mond”, mivel 

hogy ez a kép esetében ténylegesen másként, mint nyelvi 

módon nem is hozható kifejezésre, hanem csakis oly mó-

don, hogy a kép „beszél”. Azaz úgy mutatja a megmuta-

                                                 
52 H.-G. Gadamer: i.m. 110. [145.] 
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tottat, hogy a mutatás „többlete” túlcsordul a megmutatás 

keretein és a nyelvi terekben árad szét.53 Ennek a „fordí-

tottja” a nyelv esetében minden olyan mondás, amivel a 

nyelv olyan „többletet” mond ki, ami túlárad a szöveg-

szerű kifejezés keretein és a képi megmutatás világába 

hatol be. 

A megszólaló kép oly módon „beszél”, hogy közben 

hangzó beszédként „hallgat”. A tényleges hangzó beszéd 

a képen kívül történik meg, a kép magánkívüliségében, 

még akkor is, ha a képet szólaltatja meg. A kép valós 

nyelvisége ennél sokkal szervesebb: hozzátartozik a kép-

hez, és nem kívülről rendelődik hozzá. A képben valójá-

ban nem a beszéd válik láthatóvá, hanem a megmutatko-

zás „szólal meg”. 

A megmutatkozás ‒ a beszélés csendje, avagy: be-

széd a csend módján. 

                                                 
53 Ez az, amiről W. J. Th. Mitchell azt mondja, hogy „a láthatatlan el-

képzelésének szükségképpen verbális jellege” van. ‒ I.m. 367. [42.] 
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MEGMUTATKOZÁS ÉS MEGSZÓLALÁS 

Th. W. J. Mitchell észrevétele szerint a szó és a kép 

dialektikája „állandóan jelenlévőnek tűnik a jelek szöve-

tében, amelyet egy kultúra sző önmaga köré.”1 Úgy véli, 

hogy a kultúra történetében folytonos küzdelem zajlik a 

képi és a nyelvi jelek között a dominanciáért, mivel ezek 

tényleges viszonyát a szigorú elkülöníthetőség helyett 

sokkal inkább az egymáshoz tartozás jellemzi. Az empi-

rizmus történetét végigkíséri a „gyanú”, hogy a nyelv 

szavai, illetve az elmében megfogalmazódó ideák „mö-

gött” végső referenciaként a külső tapasztalatnak a „tudat 

felszínébe” vésődő képszerű „benyomásai” húzódnak 

meg. Ezt a képi komponenst „akarta Wittgenstein eltávo-

lítani a nyelvből, ezt akarták a behavioristák kiűzni a 

pszichológiából, a kortárs művészetelmélet-írók is ezt 

igyekeznek kihajítani magából a képi reprezentációból” ‒ 

írja Mitchell.2 

Hasonlóképpen, a kép sem mentes a verbalitás nyel-

vi jellemzőitől. Amikor G. Boehm a kép és nyelv herme-

neutikus viszonyát kutatja, a „kép és nyelv rejtélyes ösz-

szehasonlíthatóságá”-ra utal, és rámutat arra, hogy a 

megértés „képi nyelve” és „verbális nyelve” között nem 

annyira ellentétes, mint inkább konvergáló viszony van,3 

mivelhogy a képek „saját logikájuk” szerint „beszélnek”.4 

                                                 
1 W. J. Thomas Mitchell: Mi a kép? (Ford. Szécsényi Endre.) In Bacsó 

Béla (szerk.): Kép, fenomén, valóság. Kijárat Kiadó, Budapest 1997. 

367. [W. J. Thomas Mitchell: What Is an Image? In Uő: Iconology: 

image, text, ideology. The University of Chicago Press, Chicago 1986. 

43.] 
2 Uo. [43.] 
3 Vö. Gottfried Boehm: A kép hermeneutikájához. (Ford. Eifert Anna.) 

In Athenaeum. Kép ‒ Képiség. I(1993)4. 87. [Gottfried Boehm: Zu ei-

ner Hermeneutik des Bildes. In Hans-Georg Gadamer und Gottfried 

Boehm (hrsg.): Seminar: Die Hermeneutik und die Wissenschaften. 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1978. 444.] 
4 Uo. 106. [466.] 
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Úgy tűnik tehát, hogy ‒ Mitchell szellemes megálla-

pítása szerint ‒, ha akár a nyelvi leírás, akár a képi ábrá-

zolás „önnön lelke mélyére pillant”, nyomban felfedezi 

„ott rejtőzködő ellenfelét”: a nyelv képi, illetve a kép 

nyelvi dimenzióját.5 A kép és a nyelv valóságtapasztala-

tunk egymással összetartozó kiterjedéseiként megnyílnak 

egymásból és átjárnak egymásba. A kép valamely pont-

jához egy nyelvi történés csatlakozik; a nyelvi történés 

valamely pontján pedig a kép intenzív világába léphe-

tünk. 

Az ilyenszerű észrevételek viszont értelemszerűen 

módszertani aggályokba ütköznek. Korántsem kerülhetők 

meg az olyan kérdések, mint amilyent Kibédi Varga Áron 

fogalmaz meg módszertani szempontból: „Mennyiben 

jogosult nyelvi és képi artefaktumokat egymás mellé állí-

tani, vagy az egyik területen alkalmazott módszereket a 

másikra átvinni?”6 Kibédi Varga úgy véli, hogy a kritikai 

nyelvhasználatunk problémájába vágó kérdés, hogy 

ugyanazt a nyelvezetet alkalmazzuk-e „egyidejűleg” a 

kép és a nyelv területén, vagy külön-külön kialakítjuk 

mindkét terület számára a sajátosan alkalmazható nyelve-

zetet. 7  Az ilyenszerű módszertani fenntartások egyrészt 

azon a belátáson alapulnak, hogy képnek és nyelvnek ha-

gyományosan a megmutatkozás és a megszólalás különb-

ségeként felfogott különbsége épp olyan régi, mint az 

előbb említett „gyanú”, másrészt pedig azon az észrevéte-

len, hogy a nyelvre vonatkozó diskurzus óhatatlanul meta-

forikussá válik, amikor átsiklik a kép területére és fordítva. 

A kérdés viszont úgy tevődik fel: Vajon ténylegesen 

különbség-e a megmutatkozás és a megszólalás különb-

sége, vagy olyasmi ‒ a gadameri kérdésfeltevést parafra-

                                                 
5 Vö. W. J. Th. Mitchell: i.m. 367. [43.] 
6 Kibédi Varga Áron: A szó-és-kép viszonyok leírásának ismérvei. In 

Bacsó Béla (szerk.): Kép, fenomén, valóság. Kijárat Kiadó, Budapest 

1997. 300. 
7 Vö. uo. 
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zálva ‒, ami mégsem akar igazán különbség lenni? Felte-

hetőleg ugyanaz a struktúra ‒ a hozzátartozás struktúrája 

‒ érvényesül a képben és a nyelvben. Akkor miért és ho-

gyan szerveződik a tapasztalatunk a megmutatkozás és a 

megszólalás kettősségében? És e kettő különbözősége 

mégis miként, hogyan alkot egységet? 

A megszólalás és a nyelv képisége 

Vizsgáljuk meg előbb röviden azt a kérdést, hogy mi 

a szó, és hogyan történik a megszólalás. 

A H.-G. Gadamer által képviselt filozófiai hermene-

utika a szó dialektikájának a feltárására összpontosít. 

Eszerint a szó egyszerre és egymáshoz tartozó módon 

struktúra és történés. 

Gadamer a szó dialektikájának két aspektusát emeli 

ki. Az egyik a szó belső megsokszorozódásaként ragad-

ható meg. A szónak ez a sajátossága az isteni és az embe-

ri szó viszonyából vezethető le, az Egy isteni szónak a 

sok emberi szóként való megsokszorozódása tapasztala-

tából érthető meg. Ez minden egyes szóhoz a megsokszo-

rozódás „belső dimenzióját” rendeli hozzá. Eszerint min-

den egyes szó belsőleg kiterjedt, (jelentés)tartalmilag in-

tenzív és kimeríthetetlen. Valójában kimondott szavak 

sokaságaként jeleníti meg (és testesíti meg) ezt a teljessé-

get. Ily módon egy adott szó minden egyes kimondása a 

maga véges meghatározottságában soha nem meríti ki ezt 

a teljességet, de minden sajátos kimondása erre a teljes-

ségre vonatkozik. A szó dialektikájának a másik aspektu-

sa ‒ az előbbivel szerves összefüggésben ‒ az egyes sza-

vak és a nyelv egészének a viszonyából vezethető le és 

érthető meg. Minden szó olyan – mondja Gadamer – 

„mintha valamiféle középből törne fel, s egy egészre vo-

natkozik; csak ezért szó”.8 Egyrészt a szó, mint nyelvi 

                                                 
8 Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneu-

tika vázlata. Gondolat, Budapest 1984. 318. [Hans-Georg Gadamer: 

Warheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 
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esemény, konkrét és véges történés, amely éppen akkor 

és azok között a körülmények között történik, amikor és 

amelyek között kimondják; a maga egyedi módján létre-

jön és elmúlik. Ugyanakkor az egyes szó „a nyelv egészét 

szólaltatja meg, amelyhez tartozik, s a világlátás egészét 

jeleníti meg, amelyen alapul”.9 

A szó tehát a végesség és teljesség, sokaság és egy-

ség, konkrét egyediség és nyelvi egész kettősségét hor-

dozza magában. Ugyanakkor ezek olyan különbségek, 

amelyek a megszólalásban és kimondásban egyszerre 

előtűnnek és eltűnnek; oly módon különbségek, hogy a 

szó egységében egymáshoz tartoznak, s ezen a hozzátar-

tozáson alapul éppen a szó egysége. A szó dialektikájá-

ban voltaképpen a nyelv spekulatív struktúrája tárul fel, 

pontosabban e történési folyamatban mutatkozik meg a 

szó lényegi természete: az, hogy a szó maga, legmélyebb 

lényegi meghatározottsága szerint spekulatív struktúra. 

A szó és a nyelv spekulativitását Gadamer a tükör-

kép példája által világítja meg. A tükörképnek nincs ma-

gáért való léte, hanem a tükör előtt álló dolog látványát 

jeleníti meg, tükrözi vissza. Bár a tükörkép megkettőzi a 

látványt, a kép megfoghatatlanságában, a tiszta vissza-

adás lebegésében mégsincs önálló léte, hanem ez a meg-

kettőződés „mégiscsak valami egynek a létezése”.10 A tü-

körkép nem azonos magával a látvánnyal, de ez a kü-

lönbség eltűnik abban az egységben, hogy a tükörképben 

is a látvány jelenik meg, s nem választható le erről a 

megjelenésről. Gadamer úgy véli, hogy a szóban a meg-

szólaló és a megszólalás, a kimondás és a kimondott vi-

szonya hasonló a látvány és a tükörkép viszonyához. „Az 

igaz – mondja Gadamer –, hogy ami megszólal, az vala-

mi más, mint maga a kimondott szó. De a szó csak annak 

                                                                                       
GW. Bd. 1. Hermeneutik I. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 

1990. 462.] 
9 Uo. [462.] 
10 Uo. 323. [470.] 
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révén szó, ami megszólal benne. A szó a maga érzéki lé-

tében csak azért létezik, hogy megszűnjék a mondottak-

ban.”11 A szó eltűnik a megszólalásban ahhoz, hogy az ál-

tala kimondottat érvényre juttassa. 

A megszólaló szónak tehát nincs önálló léte azzal 

szemben, ami benne és általa megszólal, amit kimond, il-

letve ami általa kimondódik. De a megszólaló szó áttet-

szőségével, tűnékenységével szemben mégsem valami 

eleve készen állóként találjuk azt, ami a szóban megszó-

lal, illetve amit a megszólaló szó kimond. „S másfelől – 

mondja Gadamer –, ami megszólal, az nem valami 

olyasmi, ami eleve, a nyelv nélkül is adva van, hanem 

csakis a szóban kapja meg saját meghatározottságát.”12 A 

megszólalás és kimondás egyszersmind elkülönböződés, 

a megszólaló szó valóságától (médiumától) való elkülön-

böződése annak, amiről szó van. Így a megszólalás és a 

kimondás folyamataként történő szó belülről világszerű-

nek, világépítőnek bizonyul. 

A szó világszerűsége azt jelenti, hogy az, ami a szó-

ban megszólal, olyasmi, ami a szó nélkül nem szólalna 

meg. A szó által az válik kimondottá, ami a szó nélkül, 

önmagában kimondatlan maradna. Ugyanakkor, ami a 

szóban megszólal és a szó által kimondódik, nem is 

olyasmi, ami már eleve készen állóként várna a megszó-

laltatásra és kimondásra, hanem éppen a szó általi meg-

szólalás és kimondás folyamatában létesül. A megszóla-

lás és kimondás tehát létesülés, létrejövés, ami a szóban 

történik, és nem a szón kívül. A meg nem szólalónak és 

kimondatlannak éppúgy nincs a megszólaló és kimondott 

szóról leválasztható önálló léte, mint ahogy a szó érzéki 

valója sem választható le arról, ami benne megszólal, ál-

tala kimondódik. De ugyanakkor az, ami a megszólalás 

és kimondás folyamatában létrejön más, mint maga a ki-

                                                 
11 Uo. 329. [479.] 
12 Uo. [479.] 
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mondott szó. E belülről képződő másság révén a kimon-

dott szó mindig több, mint ami megszólalásként elhang-

zik. Az, amiről az elhangzó szóban szó van, mindig túl-

mutat, túlvezet a megszólalás konkrét, sajátos körülmé-

nyein, és azon, ami már éppen ki van mondva; a 

kimondásban kimondott mindig egy olyan kimondatlanra 

is utal, amely egy egész-horizont vonatkozásban tartozik 

hozzá. Innen érthető meg az a beszélgetés során szerzett 

tapasztalat, hogy egy szó soha nem csupán azt, vagy any-

nyit mond, amit, vagy amennyit közvetlenül kimond. A 

kimondott szóban az is megszólal, amit a szó nem mond 

ki. És ez a ki nem mondott mindig hozzátartozik a ki-

mondotthoz. Ezért képződik a beszélgetés folyamán az a 

benyomásunk, hogy egy kiejtett szóval nem egészen azt 

mondjuk, amit mondani szándékolunk, holott éppen azt a 

szót mondjuk, amit szándékunk szerint mondani akarunk. 

A szóban tehát olyasmi szólal meg, ami éppen e 

megszólalás folytán létesül. A szó, mint a kimondás aktu-

sában/folyamatában történő létesülés a hozzátartozás 

struktúráján alapul. Ugyanakkor a megszólalás ‒ létesülés 

folytán képződő többlet-lét viszont nem úgy „többlet”, 

mint egy újabb rész hozzáadódása a már meglévőkhöz, 

hanem úgy, mint egy átfogó értelemegész konkrét, véges 

kimondáshoz való juttatása. A szó „véges lehetőségei úgy 

vannak hozzárendelve a gondolt értelemhez ‒ mondja 

Gadamer ‒, mint a végtelenbe mutató irányhoz”.13 

A szó egységét megalapozó struktúra tehát spekula-

tív struktúra. A konkrét, véges szó, miközben mond va-

lamit, egyúttal a lét egészéhez való viszonyt mond ki. Aki 

beszél – mondja Gadamer –, „az annyiban spekulatívan 

viselkedik, hogy szavai nem valami létezőt képeznek le, 

hanem a lét egészéhez való viszonyt mondanak ki és szó-

laltatnak meg”.14 

                                                 
13 Uo. 325. [473.] 
14 Uo. [473.] 



 ______________________ Megmutatkozás és megszólalás 

107 

 

Hogyan „szólaltatja meg” a kimondás véges és 

konkrét tapasztalati valójában a hozzátartozó egész-

vonatkozást, amely mindig több és más ahhoz képest, 

ami a véges és konkrét kimondások (rész)mozzanataiból 

összerakható, felépíthető lenne? Ez a szó dialektikus egy-

sége felől érthető meg, a szótörténésnek ama játékaként, 

amely folyamatosan a szónak a megszólalásban való léte-

süléseként és a kimondásban való megszűnéseként zajló 

történéseként megy végbe. Mivel a kimondás egész-

vonatkozása mindig túllép a megszólalás véges és konk-

rét történésén, az itt tetten érhető elkülönböződés nem-

csak az elhangzó szónak és az általa kimondottnak a kü-

lönbsége lesz, hanem egyúttal a megszólalásnak és a 

megmutatásnak, a kimondásnak és a megmutatkozásnak 

a különbsége is. A létesülés és megszűnés közöttiségében 

támad az a „rés”, amelyben a kimondotthoz hozzá tatozó 

kimondatlan ‒ mint egész-vonatkozás ‒ megmutatkozik. 

Miközben a szó megszólal és valamit kimond, a kimon-

dottban való megszűnése révén megmutatja a ki nem 

mondottat; a ki nem mondott az elhangzó szó megszűné-

sében megmutatkozik, felfedődik és láthatóvá válik. Az 

egész-vonatkozás az elhangzó szóban/általa tehát úgy 

mutatkozik meg, mint a szóban feltáruló látvány, mint a 

nyelv képi dimenziója. Miközben a megszólaló szót hall-

juk, a ki nem mondottat mintegy nyelvileg látjuk. A szó-

ban valami olyasmi történik, ami a képpel közös: nyelvi 

látás, láttatás valósul meg. 

A megszólalót és a meg nem szólalót, a kimondottat 

és a kimondatlant, az elhangzót és a megmutatkozót tehát 

a szó a hozzátartozás spekulatív struktúrájaként tartja 

egységben: az (el)különbözők, de egymástól végképp so-

ha el nem különülők egységében. Innen válik érthetővé, 

hogy a szó nem valami nyelven kívüliről beszél, a nyelv 

pedig nem egy meglévő, tőle függetlenül is készen álló 

világot képez le. Az a világ, amiről a nyelv beszél, a sza-

vak általi kimondásokban történik. E kimondás-
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történésekben nyer létrangot mindaz, ami önmagában 

kimondatlan. 

A szó és a nyelv lényegéről a gadameri felfogáshoz 

közelálló módon vélekedik M. Merleau-Ponty is. Saussure-

nak15 a nyelvi jelről alkotott felfogására utalva Merleau-

Ponty szerint is „egy adott jel nem annyira jelentést fejez 

ki, mint inkább jelentéskülönbséget önmaga és egy másik 

jel között”.16 Hasonlóképpen a nyelv egésze is „ki nem 

mondott különbözőségekből áll”, s az önmagukban vett 

kifejezések „csak a köztük megjelenő különbözőségekből 

születhetnek meg”. 17  Ezért Merleau-Ponty szerint „be-

szélni nem annyit tesz, mint minden gondolathoz egy szót 

hozzárendelni”. 18  Ha ezt tennénk ‒ mutat rá ‒, „soha 

semmi nem volna kimondva, nem lenne az az érzésünk, 

hogy a nyelvben élünk, s így némák maradnánk, hiszen a 

jel azonmód eltörlődne a saját jelentésével szembesülve, 

a gondolatok pedig csupán gondolatokkal ütköznének”. 

Ezzel szemben egy gondolat nem helyettesítve van verbá-

lis jelzésekkel, hanem „ki van mondva”, „a szavakba be-

építve, bennük elérhetővé téve”.19 A jelentést sokkal in-

kább „a szavak építménye hordozza, mintsem a szavak 

                                                 
15 F. de Saussure meglátása szerint „a nyelvben csakis különbségek 

vannak”. A nyelvi jelek mindegyike jelölő és jelölt egysége. Ezért két 

jel nem különbözik, hanem csak elkülönül egymástól. Közöttük oppo-

zíció van. A „nyelv egész mechanizmusa” „oppozíciókon és a bennük 

foglalt hangbeli, illetőleg fogalmi jellegű különbségeken alapul”. ‒ 

Ferdinand de Saussure: Bevezetés az általános nyelvészetbe. (Ford. B. 

Lőrinczy Éva.) Corvina. 1997. 140, 141. [Ferdinand de Saussure: 

Cours de linguistique générale. Éditions Payot, Paris 1995. 166, 167.] 
16  Maurice Merleau-Ponty: A közvetett nyelv és a csend hangjai. 

(Ford. Szávai Dorottya.) In Bacsó Béla (szerk.): Kép, fenomén, való-

ság. Kijárat Kiadó, Budapest 1997. 142. [Maurice Merleau-Ponty: Le 

language indirecte et les voix du silence. In Signes. Chapitre I. Édi-

tions Gallimard, Paris 1960. 50.] 
17 Uo. [50.] 
18 Uo. 146. [56.] 
19 Uo. [57.] 
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általi megjelölés”.20 Ily módon az, amit „mondani aka-

runk” ‒ írja ‒, nem mindenfajta beszéden kívül helyezhe-

tő, a kimondást megelőzően is fennálló önmagában vett 

puszta jelentés, hanem „csupán az általunk megélt dolgok 

többlete ahhoz képest, ami már ki van mondva”.21 E meg-

fontolások alapján Merleau-Ponty is a gadameri herme-

neutikai nyelvfelfogáshoz hasonló elgondoláshoz jut az 

instrumentalista nyelvfelfogás kritikáját, illetve nyelv és 

lét viszonyát illetően. „A nyelv sokkal inkább lét, mint-

sem eszköz” ‒ írja,22 s megállapítása lényegében egybe-

vág Gadamernek a nyelv lényegével kapcsolatos kérdésre 

adott válaszával: a nyelv „nem valami szilárd adottság 

leképezése, hanem szóhoz jutás, melyben egy érte-

lemegész szólal meg”.23 Gadamer ezáltal mindazt, ami a 

szó lényegére vonatkozólag a hozzátartozás spekulatív 

struktúrája kapcsán feltárult, a nyelv egészére kiterjeszti. 

A nyelv mint univerzális spekulatív struktúra, a legátfo-

góbb értelemben akként a spekulatív egységként ragadha-

tó meg, amely „önmagában hordja a lenni és a megmu-

tatkozni különbségét”. Ez olyan különbség – mutat rá 

Gadamer – „amely ugyanakkor éppen hogy nem akar kü-

lönbség lenni”.24 Igencsak sokatmondó, hogy Gadamer itt 

a nyelv lényegére utalva a „lenni” és a „megmutatkozni” 

különbségére hivatkozik, ami elsődlegesen valójában a 

képre érvényes, és csak átvitt értelemben, a kép irányából 

terjeszthető ki (fogalmazható át) a nyelvre is, mint a lenni 

és a megszólalni/kimondani különbsége, amely ugyan-

csak olyan különbség, „amely ugyanakkor éppen hogy 

nem akar különbség lenni”. 

A fentiekből néhány fontos következmény adódik a 

nyelv természetére vonatkozólag. 

                                                 
20 Uo. 177. [105.] 
21 Uo. [105.] 
22 Uo. 145. [56.] 
23 H.-G. Gadamer: i.m. 329. [478.] 
24 Uo. [479.] 
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1) A nyelv nem kívülről írja le, hanem belsőleg, az 

értelmezés és a gondolkodás, a szó és a dolog belső egy-

ségeként szervezi meg a tapasztalatot. A nyelvben szóhoz 

jutó dolog tevékenysége spekulatív mozgásként megy 

végbe. Azaz nem szónak és dolognak, mint két önálló és 

különálló entitásnak az összekapcsolódása valósul meg, 

hanem magának a dolognak a (nyelvi) létmódjáról van 

szó, amelyhez éppúgy hozzátartozik a tapasztalati meg-

mutatkozás, mint a létben való megalapozottság, s e kettő 

egymáshoz tartozásában képződő egység a dolog nyelvi-

ségeként és a nyelv dologiságaként tárul fel. E spekulatív 

struktúra hordozója és megjelenítője a szó, amely ki-

mondja a dolgot, illetve amelyben a dolog szóhoz jut, 

megszólal. Az elhangzó szó maga, mint szó, miközben a 

dolog benne megszólal, visszahúzódik, eltűnik ebből a 

megszólalásból, a dolog értelmét engedve érvényre jutni. 

E nyelvi történésben a dolog a maga konkrét, véges való-

jában, mint értelemegész szólal meg. Azaz a nyelvben 

egyrészt a dolog maga jut szóhoz ‒ a dolog, amely a 

nyelv nélkül, önmagában kimondatlan maradna ‒ más-

részt a dolog mindig egy átfogó értelemösszefüggés hor-

dozójaként jut szóhoz. Ez annak a sajátosságnak ‒ nyelvi 

spekulativitásnak ‒ a kifejeződése, hogy a beszélés, bár 

nem képes azt a maga teljességében (ki)mondani, minden 

megszólalással értelemegészt hoz játékba. „Minden em-

beri beszélés oly módon véges ‒ mondja Gadamer ‒, 

hogy a kifejezendő és értelmezendő értelem végtelensége 

rejlik benne.”25 Ily módon nyelvileg a megszólalásban és 

kimondásban egy világ képződik és tárul fel, egy érte-

lemösszefüggésekben(ként) szerveződő világ. A megszó-

lalás nem leképezi, hanem kimondja az értelemösszefüg-

gést; s mivel értelemösszefüggést mond ki, azért értelmes. 

Az, amit értelmetlennek tapasztalunk szintén az érte-

                                                 
25 Uo. 318. [461.] 
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lemösszefüggések talaján szerveződik és válik értelmet-

lenként érthetővé; ezért értelmetlennek/ként értjük (meg). 

A nyelv történésjellege ezen a szinten olyanformán 

mutatkozik meg – Gadamer szavaival fogalmazva –, 

hogy „nem mi beszéljük a nyelvet, hanem a nyelv beszél 

minket”.26 A nyelvi történés titka abban a kérdésben rej-

lik, hogy hogyan válik a kérdező kérdezetté, a megszóla-

ló megszólítottá? Mélyebb értelemben: a kérdezett ho-

gyan válik az őt megszólítóhoz hozzátartozóvá. Ebben a 

vonatkozásban mutatkozik meg ténylegesen, hogy a 

nyelv nem (csak) mint felszíni struktúra, nem úgy, mint 

grammatika, szótár, stb. szolgálja a hermeneutikai törté-

nést. A beszélgetés és az értelmezés nyelvisége nemcsak 

a megértetés‒megértés végrehajtásának horizontális 

struktúráiban terjed ki, hanem mélységében is, a megértés 

tárgyi értelemtartalmát alkotó dolog irányában. A valós 

nyelvi történés a hermeneutikai tapasztalat mélységdimen-

ziójában bontakozik ki, abban a folyamatban, ahogyan va-

lami megtalálja a szót a megszólaláshoz, és ahogyan az így 

megszólaló szó eléri azt, akit meg tud szólítani. 

2) A nyelvileg szerveződő tapasztalat ily módon 

nyelvi világtapasztalatként tárul fel. Gadamer szavaival: 

„a nyelvi látás világlátás”. A nyelv – mondja Gadamer – 

„nem csupán azon felszereléseknek az egyike, amelyek-

kel a világban levő ember rendelkezik, hanem rajta alapul 

és benne mutatkozik meg, hogy az embereknek egyálta-

lán világuk van”.27 Ennek az alapgondolatnak a tételes 

megfogalmazása ‒ „Akinek nyelve van, annak »világa« 

van” ‒ a megfordítottjaként is igaz: világa (csak) annak 

van, akinek nyelve van. Az a mód, ahogyan az emberi ta-

pasztalat világként szerveződik, az az adottság, hogy az 

embernek van világa, a nyelven alapul. Mindazt, ami 

megismerés, kijelentés vagy cselekvés tárgyaként érvé-

                                                 
26 Uo. 321. [467.] 
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nyesül, „már eleve a nyelv világhorizontja fogja körül”.28 

Az egyéni tapasztalati horizontok mindig a nyelv világ-

horizontján belül rajzolódnak ki és találkoznak egymás-

sal. Ugyanakkor a horizont két arcú: mindig úgy és azál-

tal adódik, hogy van egy túl-ja/túli-ja is. Ennélfogva a ho-

rizont nemcsak elválaszt, hanem össze is kapcsol: 

egymáshoz kapcsolja azt, ami a horizonton belül van, az-

zal, ami a horizonton túl van. A nyelv világhorizontja azt 

jelenti (jelzi), hogy a nyelvi világlátás túlterjed az indivi-

duális tudatok körén, az egyéni tapasztalatok sajátos 

nyelvi horizontján; vagyis a nyelvben láthatóvá válik az 

is, ami a saját(os) horizontokon túliként tartozik hozzá az 

egyéni tapasztalatokhoz. „A nyelvben válik láthatóvá ‒ 

mondja Gadamer ‒ az, ami minden egyes egyén tudatán 

túl, valóban van”.29 A saját tudati-nyelvi horizontunk a lét 

tapasztalatára nyílik, arra, ami a tudatunkon túl ‒ de egy-

szersmind a tapasztalatunkhoz hozzátartozóként ‒ való-

ban van. Ez a való a nyelvi közegben „láthatóvá válik” ‒ 

azaz a megszólalóhoz megmutatkozóként tartozik hozzá. 

A nyelvi világtapasztalat tehát a megszólalás és 

megmutatkozás egymáshoz tartozásán alapul. A nyelv ‒ 

kép. Úgy tartozik hozzá a lét, mint tiszta megmutatkozás, 

mint ami a nyelv nélkül, önmagában soha nem mutatkoz-

na meg. A nyelv tehát nem a lét leképeződése, hanem a 

lét képe. Nem egy már készen álló valóság visszatükrö-

ződése, hanem a benne megmutatkozónak a valósága. 

3) A világ képeként elgondolt és felfogott kijelenté-

sek formájában szerveződő nyelv ‒ akár a világ külsődle-

ges, instrumentális leképeződésként, akár tudati-fogalmi 

visszatükröződéseként gondolják el ‒ nyelv és világ mód-

szertani-tapasztalati különválasztását és szembeállítását, a 

hozzátartozás struktúrájának az analitikus széttagolását 

feltételezi. Gadamer úgy véli, hogy a görög ontológia a 
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nyelv tárgyiasságán alapul, mert „a nyelv lényegét a kije-

lentés felől gondolja el”,30 a létezőket pedig, amelyekben, 

és amelyek révén a lét feltárul, a kijelentések tárgyaként 

fogja fel. Ez az ontológiai szemlélet az elkülönülés, elkü-

lönítés tapasztalatán alapul; azon a beszédtapasztalaton, 

miszerint a beszélő a beszélés folyamatában oly módon 

használja a nyelvet, hogy a kijelentések révén megszólaló 

dolgot mindig el is távolítja önmagától, ezáltal engedve 

érvényre jutni annak a másságában, máslétében megala-

pozódó önállóságát. Ezen a distancián alapul – mondja 

Gadamer –, „hogy valami külön tényállásként el tud kü-

lönülni, s egy kijelentés tartalmává tud válni, melyet má-

sok is megértenek.”31 A hermeneutikai szemlélet szerint 

viszont az, amit létezőként gondolnak el, nem a kijelentés 

tárgya, hanem a „kijelentésekben szólal meg”.32 Ez azt je-

lenti, hogy a nyelv világhorizontjában feltáruló lét egye-

temességéhez a máslét negativitása is hozzátartozik, s ezt 

a kijelentésekben való megszólalások érvényre is juttat-

ják. A kijelentés tehát a nyelviségnek nem egy univerzá-

lis aspektusa, hanem éppenséggel a dolog ‒ amiről szó 

van ‒ nyelvi érvényre juttatásának konkrét, sajátos be-

szédtapasztalata. A kijelentésben a nyelv éppen önnön 

nyelviségének visszavontsága révén engedi a megszóla-

lásban léthez jutni azt, ami e megszólalás nélkül nem 

tenne szert létrangra. 

Az instrumentalista, leképezéselvű nyelvszemlélet 

kiiktatja a spekulativitást a kijelentésekből, ami egybevág 

azoknak a beszédhelyzeteknek a tapasztalatával, amikor a 

beszélők kijelentések megtételére szorítkoznak. Ilyenkor 

‒ Gadamer kifejezésével ‒ „módszeres egzaktsággal” el-

fedik a voltaképpeni mondanivaló végtelenbe nyúló érte-

lemhorizontját, s ezáltal megfosztják a kijelentést a töb-

betmondás vagy másképpmondás lehetőségétől. A kije-
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lentés így kapott „tiszta” értelme a kijelentettre van redu-

kálva.33 Ezáltal a kijelentés mesterségesen leválasztódik a 

nyelv spekulatív struktúrájáról és a kijelentett értelem ki-

fejezési eszközévé válik, instrumentalizálódik. Ezzel 

együtt jár ‒ a másik oldalon ‒ a kijelentésről leválasztott 

dolog önálló létezővé való előléptetése. Ily módon a kije-

lentés „leírja” azt, ami „van”, de nem teremtődik általa ér-

telem. A nyelv képi oldala felől nézve ez azt jelenti, hogy a 

kijelentésben a megszólalásnak éppen az a többlete megy 

veszendőbe, amely megmutatkozásként tartozik hozzá. 

Miközben a kijelentés „leképezi” a dolgot és annak össze-

függéseit, a leképezésből éppen maga a kép tűnik el. 

A spekulativitás kiiktatása mégsem sikerül tökélete-

sen. Mindannyian tapasztaljuk, hogy amikor szándékosan 

teszünk „kijelentéseket”, mennyire nem azt mondjuk, 

amit mondani akarunk. 

A megmutatkozás és a kép nyelvisége 

„A festészet képei elkerülhetetlenül konvencionálisak 

és a nyelvtől szennyezettek” ‒ mondja W. J. T. Mitchell.34 

Megállapítása arra utal, hogy a kép és a nyelv között a 

kép felől nézve is fennáll valamiféle kapcsolat, amely 

vizsgálatra érdemes. A hagyományos megközelítések is 

számot vetettek a kép nyelvi kiterjedésével, de azt általá-

ban a képen kívüliként kezelték. Úgy tekintették, hogy a 

kép mintegy önnön képiségéből kilépve, az önmagán kí-

vüliségben kap szerepet a nyelv szférájában, a nyelvi le-

írás referenciájaként. A kép hermeneutikai megközelítése 

viszont több vonatkozásban is arra utal, hogy valójában a 

kép nyelvi dimenziója nem merül ki abban, ami nyelvileg 

leírható a képről, mi több, nem is abban áll. A kép a 

nyelv vonatkozásában nem redukálható a nyelvi leírás re-

ferenciájára. 
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Olyankor, amikor egy igazi képpel találkozunk, ma-

gával ragad, hatalmába kerít, a szó szoros értelmében el-

akad a szavunk. Ilyenkor a nyelv nem „beszél”, elhallgat, 

csendben marad. Nem is ír le semmit, mivel nincs amit 

leírnia. Feltevődik a kérdés: mi történik ilyenkor? Meg-

szakad a kép és a nyelv közötti kapcsolat? Vagy a tiszta 

kép és a tiszta nyelv között nincs is tényleges kapcsolat, 

nem lehetséges az egyikből a másikba átjárás? Ebben az 

esetben valóban nincs semmi olyan, ami a képet és a 

nyelvet összekapcsolná? A tiszta képben nincs semmi 

nyelvi? 

Az ilyenszerű kérdések megválaszolása során két el-

lentétes álláspont körvonalazódott. Az egyik széles sza-

kadékot, cezúrát tételez a kép és a nyelv között. A másik 

a kép és a nyelv komplementaritására helyezi a hang-

súlyt. Eszerint: egyrészt a nyelv elmondhatja azt, aminek 

a megmutatása a kép esetében nehézségekbe ütközik; 

másrészt a kép megmutathatja azt, amit a nyelv nem ké-

pes leírni, kifejezni. E komplementaritás jegyében a képi 

megmutatás és a nyelvi megszólalás érintkezik egymás-

sal, sajátos esetekben átjárások, átfedések tapasztalhatók 

közöttük. A kép olykor „megszólalhat”, a nyelv „megmu-

tathat”. A kép felől tekintve ezt többnyire olyanszerűen 

gondolják el, hogy a kép egy „néma”, „hallgatag” nyelvet 

képvisel; a „megszólaló” kép oly módon „beszél”, hogy 

közben hangzó beszédként „hallgat”. A tényleges hangzó 

beszéd a képen kívül történik, a kép magánkívüliségében, 

még akkor is, ha a képet szólaltatja meg. 

Ez az álláspont lehetőséget teremt a kép és a nyelv 

szerves kapcsolatának a továbbgondolására, de nem en-

nek a gondolatmenetnek a folytatásaként, hanem inkább a 

kép lényegének a feltárása irányából jövő cáfolataként. A 

kép valós nyelvisége ennél sokkal szervesebb: hozzátar-

tozik a képhez, és nem kívülről rendelődik hozzá. G. 

Boehm úgy véli, hogy a kép „egy néma, ill. hallgatag 

nyelvet képvisel, de nem azért, mert nem talál szavakat, 
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hanem mert abban logikájának tökéletessége rejlik”. 35 

Nem a „nyelvi egyértelműség” hiányáról van szó, ame-

lyet ‒ Boehm szerint hibásan ‒ a beszélt nyelv segítségé-

vel próbáltak pótolni, ez az eljárás pedig „a kép saját né-

ma nyelvének eltűnéséhez vezetett.”36 Boehm tehát kü-

lönbséget tesz a beszélt nyelv és a kép saját nyelve 

között. Felfogása szerint a képet is lehet „sajátos nyelv-

ként” értelmezni, de ez nehéz feladat, mivel a kép (mint 

sajátos nyelv) „a logosz princípiumai szerint nem tekint-

hető nyelvnek”. Ugyanis a kép „nem »beszél«, hanem 

»hallgat«”. A hallgatás viszont nem valamiféle nyelven 

kívüli állapot, mivel éppenséggel a nyelv közegében kép-

ződik, a nyelvi létmód egyik válfajaként. A kép „hallga-

tása” ‒ Boehm szerint ‒ „kép sajátos létezési módjának ‒ 

a potencialitásnak ‒ artikulációs formája.”37 A potenciali-

tás azt jelenti, hogy a kép létmódja, „a jelenség és a lét 

közötti szétválaszthatatlanság” ellentmondásos tényében 

alapozódik meg, s ennélfogva „a metafizikus fogalmiság 

elé nyúlik vissza”.38 Metafizikai értelemben a kép nem 

tekinthető sem dolognak, sem a nyelvhez tartozó szónak 

vagy mondatnak (szövegnek). Boehm szerint a kép egy 

olyan megjelenítési folyama, „amelyben a lét momentu-

mai mindig is jelenségként tűnnek fel”, 39  illetve olyan 

ábrázolási folyamat, „amelyben a lét a jelenségbe folyto-

nosan vált át”.40 Ez a képfelfogás nem a kép és a nyelv 

felszíni különbözőségére, hanem „a kép és a szó közös 

nyelvi szerkezetére” alapoz,41 amely a nyelvi és képi je-

lentésképződés hasonlóságában, közös jegyeiben mutat-

ható ki. 

                                                 
35 G. Boehm: i.m. 98. [456.] 
36 Uo. [456.] 
37 Uo. [456.] 
38 Uo. 93‒94. [451.] 
39 Uo. 93. [451.] 
40 Uo. [451.] 
41 Uo. 97. [455.] 
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Boehm úgy véli, hogy a képi és a nyelvi jelentés 

egymástól eltérőek, de „közös értelmi részesedés”-t fog-

lalnak magukban, egy olyan alapot, amely lényegében 

„átmenet jellegű”, azaz „az egység és differencia momen-

tumának közös formája.” 42  A szavak nem vezethetők 

vissza és nem referálnak kész jelentésekre. Saussure 

nyomán Boehm is úgy véli, hogy „a nyelv inkább eleme-

inek jelentésbeli különbözősége (kontrasztja) segítségé-

vel beszél, mint a szavak jelentésének meghatározott (fi-

xált) összességével”. A jelentés „a nyelv kontraszt-

rendszeréhez kötődik és a ki nem mondott háttere előtt 

artikulálódik.”43 Ennélfogva a jelentés mindig a nyelvben 

artikulálódó jelentés, amely kifejezésmódjának megjele-

nési formájától nem választható el. A beszélő ‒ mondja 

Boehm ‒ „a nyelvi határvonalak laterális szövedékében 

mozog”, tehát „kontrasztok és »metaforikus« átmenetek 

között”. Így a beszélőnek „csak a nyelvvel van dolga és 

éppen ezért jelentéstartalommal van körülvéve”.44 

Boehm elgondolása szerint a nyelvhez hasonlóan a 

kép is képes „komplex jelentések ábrázolására”, de ezek 

a jelentések ez esetben sem a valóságnak egy előzetesen 

fennálló kontextusára vonatkoznak, hanem a lét és a je-

lenség állandó átmenetének folyamatában képződnek. 45 

„A kép ‒ mondja Boehm ‒ hasonlít a beszédhez, ameny-

nyiben a kifejezőerejét a képi alkotórészek határvonalai 

által nyeri el.”46 A képen futó határvonalak egymást nem 

determinálják teljes egyértelműséggel, hanem „egymás 

között egy »játékot« folyatnak”, s a határok sokoldalú 

korrelációs lehetőségei és azok mindenkori belső tartal-

muk következtében kétdimenziós kiterjedésű kontinuum-

ban ‒ a képfelület médiumában ‒ „közbülső terek” ala-
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kulnak ki, amint azt színek, vonalak és belső felületek 

alakítják. 47  A határok kontrasztjaiból „ikonikus »több-

let«” adódik, de éppen ez az „ikonikus sűrűség” az, „ami 

a képen a legüresebb: a nem-alak, vagyis az egyidejűleg 

ható vonatkoztatási forma alak és alak, alak és kompozí-

ció, valamint színépítkezés között”.48  Ily módon a kép 

esetében is a különbség és az oppozíció válik jelentés-

képzővé, akárcsak a nyelvi jelek esetében. A képek „saját 

logikája”, logosza ‒ mutat rá Boehm ‒ a lét és a megjele-

nés közötti különbségtételből adódik, az átmenet köztes 

tereiben adódó hiányból, ahonnan a látott révén mindig 

„a nem-látottra nyitnak kilátást.”49 Egy képi „adottság” 

kapcsán „nem hivatkozunk »valamire« mint tényállásra, 

hanem mint a képi létből a képi megjelenésbe való átme-

netre.”50 A néző pedig a kép szemlélésekor „a képi nyelv 

határvonalainak kiterjedt szövedékét követi; ezekből áll-

nak össze számára a jelenségek és a jelentések”.51 

A kép létmódja tehát egy metafizikai előzetesség-

struktúrán alapul, amely a jelenség és a lét folytonos és 

dinamikus egymásba(át)játszásaként szükségképpen 

megelőzi mind a metafizikai értelemben vett létező do-

logszerű egységét, mind pedig annak tudati-fogalmi meg-

ragadását; ezek realitásához, „adottságához” képest a lét-

rejövés, pontosabban a létbejövés folyamataként történik. 

Az, ami a képben (képként) megmutatkozik, az éppen e 

megmutatkozás folyamatában létesül; létmódja éppen e 

megmutatkozás-történés. 

Gadamer hangsúlyozza, hogy a képnek „mondaniva-

lója” van, vagyis olyan „többlete” van, ami a képi lét-

módjából fakad, s ami a kép nélküli önmegmutatkozás-

ban nincs meg. A képi megmutatkozásban megnyílik egy 
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másik létdimenzió. A képben az önmagában meg nem 

mutatkozó lép elő, az, ami a kép nélkül nem mutatkozna 

meg úgy, mint ami éppen a megmutatkozása folyamatá-

ban létesül. Ez egyúttal azt jelenti, hogy a kép-

ben/képként megmutatkozó dolog már nem az a dolog, 

mint ami látványként önmagán megmutatkozó, illetve 

melyet a látvány éppenséggel eltakar. A dolog itt úgy je-

lenik meg, mint ami már átváltozott. Más szóval: a dolog 

itt a hozzátartozó igazságával együtt jelenik meg, egy 

olyan létteljességben, amely a képen kívüli létmódban 

mindig is az önmagában való meg nem mutatkozás álla-

potában marad. Ennélfogva a képben a dolog úgy ismer 

igazi, tényleges önmagára ‒ pontosabban: úgy ismerünk 

mi rá, a képet szemlélve ‒, ahogyan a képen kívüli lét-

módjában az soha nem tapasztalható. Ez az a „többlet”, 

amit a kép maga sem pusztán csak mutat, hanem valójá-

ban „mond”, mivelhogy ez a kép esetében ténylegesen 

másként, mint nyelvi módon, nem is juttatható kifejezés-

re, hanem csakis oly módon, hogy a kép „beszél”. Mi-

közben a kép mutatja a megmutatottat, a mutatás „többle-

te” túlcsordul a megmutatás keretein és a nyelvi terekben 

árad szét. 

Ebben a tapasztalatban tárul fel a kép világszerűsé-

ge. A képi látás ‒ akárcsak a nyelvi megszólalás ‒ világ-

látás. Aki képekben lát, annak világa van. A kép dialekti-

kája a megmutatás bármely folyamatára kiterjeszthető. 

Az, ami a képben a megmutatás során megmutatkozik, 

mindig véges látvány, de egyszersmind kimeríthetetlen, 

mint végtelenbe nyíló értelemösszefüggés. A kép az érte-

lem valamiféle végtelenségét juttatja véges megmutatko-

záshoz. Ennélfogva a képben láthatóhoz (láttatotthoz) 

szükségképpen hozzátartozik a láthatatlan is. Mitchell 

egyenesen úgy véli, hogy a kép „a láthatatlan megfesté-

se”.52 A képhez hozzátartozó láthatatlan éppen a képnek 
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az a megmutatotton túlmutató többlete, amit a kép már 

nem mutat, hanem „mond”. A láthatatlan úgy tartozik 

hozzá a képen megmutatott láthatóhoz, mint amit a kép a 

megmutatottal „mond”, „kimond”. Miközben a láthatat-

lan a megmutatottban megszólal, a szava hangtalan, de a 

kép nem néma. 

Mindez arra utal, hogy a kép létmódja ‒ akárcsak a 

nyelvé ‒ a hozzátartozás spekulatív struktúráján alapul. 

Jellemző, hogy Gadamer a nyelv spekulatív struktúráját 

éppen a tükörkép példája segítségével bontja ki. A tükör-

kép az előtte álló dolog látványát jeleníti meg, tükrözi 

vissza. A tükörkép megkettőzi a látványt, de a kép meg-

foghatatlanságában, a tiszta visszaadás lebegésében még 

sincs önálló léte, hanem ez a megkettőződés „mégiscsak 

valami egynek a létezése” ‒ mondja Gadamer.53 Mint tü-

körkép, nem azonos magával a látvánnyal, de ez a kü-

lönbség eltűnik abban az egységben, hogy a tükörképben 

is a látvány jelenik meg. A nyelvre vonatkozó ebből adó-

dó következtetés hasonlóképpen a képre is érvényes: 

aki/ami megmutat, annyiban spekulatíven viselkedik, 

hogy az így keletkező kép nem valami létezőt képez le, 

hanem a lét egészéhez való viszonyt tár fel és láttat meg. 

Ebben az átfogó horizontban ‒ akárcsak a nyelvhez való 

viszonyunk ‒ a képhez való viszonyunk is megfordul: 

nem mi látjuk a képet, hanem a kép láttat minket. Létezé-

sünk véges tapasztalata a lét egészére nyíló értelemössze-

függésként tárul fel és mutatkozik meg a képben; emberi 

valónk végessége a hozzá tartozó értelemdimenzió kime-

ríthetetlenségében válik a képben láthatóvá. Bár mindig 

egy adott szituáció köré kirajzolódó szemléleti horizont 

végességében szemlélődünk, soha sem tudunk szemlélé-

sünk végpontjához eljutni; a horizontunk minden tapasz-

talati elmozdulásával a megmutatkozásban feltáruló érte-

                                                 
53 H.-G. Gadamer: i.m. 323. [470.] 
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lemösszefüggés is újraszerveződik. Így a kép maga nem 

statikus struktúra, hanem történés.  

A fentiekből a kép létmódjára vonatkozólag is le-

vonhatunk három következtetést, amelyek a kép valós 

nyelviségét állítják előtérbe. 

1) A kép már mindig is nyelvként és nyelvileg ér-

telmeződik számunkra. Ez azt jelenti, hogy a kép nem 

egy elvont absztrakcióként, nem kizárólag látványként 

hatol be a tapasztalati szféránkba. A kép látványa és a 

hozzá tartozó megmutatkozás nem csak vizuálisan hoz 

mozgásba (s eleve nem tud csak vizuálisan mozgásba 

hozni), hanem értelmileg is. Az, ami a képi látványban 

megmutatkozóként feltárul, olyan értelemösszefüggés, 

amely nyelvileg provokál, és csak e nyelviségen keresztül 

nyerheti el a képi megmutatkozásában jelen-lenni-akaró 

sajátszerűségét. Különben nem a képet látnánk, hanem 

belevesznénk a képi látványba. Ennélfogva a képet nem 

értelmezhetjük és nem is tudjuk csak vizuálisan értel-

mezni. A többlet, ami a kép sajátja, az értelmezés folya-

matában nyelvileg tárul fel. A kép nyelvi horizontban 

nyeri el képi mivoltának értelemteljességét. 

2) A kép esetében is megtaláljuk a kijelentés képi 

megfelelőjét, ami nem más, mint a leképezés. A leképe-

zésben a kép instrumentalizálódik: a megmutatás eszkö-

zévé válik, értelme a leképezettre redukálódik. Ezáltal a 

kép megfosztódik a megmutatkozás többletétől, attól, 

hogy éppen az mutatkozik meg benne, ami önmagában 

nem mutatkozna meg. Ám a spekulativitás kiiktatása a 

kép esetében sem sikerül teljesen. Olyankor, amikor le-

képezünk és ábrázolunk, azt tapasztaljuk, hogy nemcsak 

az mutatkozik meg, amit ábrázolni akarunk; a leképezés a 

leképezettet nemcsak ábrázolja, hanem meg is mutatja, s 

ezáltal olyan hozzá tartozót is láthatóvá tesz, ami nélküle 

nem mutatkozna meg. Ezért soha sem sikerül éppen azt 

és úgy ábrázolni, ami és ahogyan „van”. A legegyszerűbb 

ábrázolás is kiemel a tapasztalati adottság mezőjéből, és a 
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képi megmutatkozás átfogó értelemösszefüggéseibe von 

be. A puszta leképezés és ábrázolás szintjén is igazolódik 

Boehm meglátása, miszerint a kép lényege abban áll, 

hogy „nem leképez, hanem láthatóvá teszi azt, ami a kép 

nélkül és attól leválaszthatatlanul nem lenne látható.”54 

3) A kép látványa megszólít bennünket, sajátszerű-

ségével a világunkba hatol, miközben a világunkra való 

nyitottsága bennünket is bevon a saját világába. A kép 

irányából tapasztalt megszólítást dialógusra való felhí-

vásként értelmezzük, vagyis nyelvi közegben éljük meg. 

Nemcsak, hogy a kép értelmileg szólít meg, hanem erre 

„válaszolni” is nyelvileg fogunk. A látvány és a megmu-

tatkozás minket érintő hatására nem tudunk csak lát-

vánnyal és megmutatkozással válaszolni. Valójában a 

nyelvi értelmezés és a nyelven keresztüli megértés teszi a 

megmutatkozáshoz hozzátartozó láthatatlant valamely 

vonatkozásban felfedhetővé. Persze mindig csak „vala-

mely vonatkozásban”, mivel a látvány létteljességét a 

nyelvi értelmezés a dialógus játékmozgásaként bontakoz-

tatja ki, egymásba kapcsolódó és egymást folytonosan új-

raértelmező megmutatkozás- és értelmezéstörténések 

szüntelen, végképp soha le nem záruló ingamozgásaként. 

Az elidőzés játéka 

A megszólítás játékszerűsége összefüggésben áll a 

kép történésszerűségével, s ez az összefüggés az elidőzés 

időstruktúráján alapul. A megmutatkozás nem csak úgy 

megszólalás, és a kép nem csak akként nyelvi, hogy ér-

telmileg jut be világunkba és nyelvileg értelmezzük, ha-

nem oly módon is, hogy már a megmutatkozás képi kö-

rülményeit is a nyelvre jellemző sajátosságok uralják. Ezt 

értsük úgy, hogy a nyelvre jellemző dialogikusság és az 

arra való felhívás, a logosz aktivitása és a beszélgetésre 

való felszólítás érvényesül már magában a képben is, a 

                                                 
54 G. Boehm: i.m. 98. [456.] 
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látványban és a megmutatkozásban. A kép megszólít 

minket, és elidőzünk nála, miközben megértjük őt. 

Az elidőzés a megszólaló kép és önmagunk között 

kibontakozó dialógus fenntartó közege, a boehmi érte-

lemben vett potencialitás állapota, amelyben sem a kép-

nek, sem nekünk nincs eleve adott azonosságunk, mivel 

ezek éppen ebben a játékmozgásban kölcsönösen formá-

lódnak. „Ami az elidőzés időszerkezetével rendelkezik ‒ 

mondja Gadamer ‒, arra nem az egymásutániság, hanem 

az egyidejűség jellemző.” 55  Ilyenkor „éppen benne va-

gyok a dologban”. Ilyen egyidejű „a látás folyamata és a 

látás megtörténte”.56 Ez utóbbi megállapítást parafrazálva 

mondhatjuk, hogy hasonlóképpen egyidejű a megmutat-

kozás folyamata és a megmutatkozás megtörténte; a pont-

ról-pontra „haladó” mutatás és ‒ minden ilyen látvány-

ponton(ban) ‒ a kép (a látvány) egészként való megmu-

tatkozása. A képnél való elidőzés nem más, mint pontról-

pontra való bejárása a képnek, miközben a kép egészét is 

látjuk; más szóval résznek és egésznek egy hermeneutikai 

egysége/játéka, azaz egy ponttól a látvány egészéhez, s a 

látvány egészétől egy ponthoz tartó mozgás. Ebben a tör-

ténésben mindegyik pont az értelmezésnek egy olyan  

kezdőpontja ‒ „kezdete” ‒, amelyből, mint 

„rész”mozzanatból, egy értelemegész bontakoztatódik ki. 

Történés ‒ amely minden pontján egy újabb kezdet és ki-

teljesedés. 

Az elidőzés az időnek egy különleges módusza, az 

időnek az egyidejűségben való belülről jövő kitágulá-

sa/kitágítása. Nem azonos az időben fellelni vélhető időt-

lenséggel, mivel nem idő nélküliség, hanem az időiség 

                                                 
55 Hans-Georg Gadamer: A kép és a szó művészete. (Ford. Hegyessy 

Mária.) In Bacsó Béla (szerk.): Kép, fenomén, valóság. Kijárat Kiadó, 

Budapest 1997. 283. [Hans-Georg Gadamer: Bildkunst und Wortkunst. 

In Gottfried Boehm (Hrsg.): Was ist ein Bild? Wilhelm Fink Verlag, 

München 1994. 103.] 
56 Uo. [103.] 
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egyik különleges, mondhatni rejtélyes módja, amely ve-

lünk történik, a művészet hatásaként. Ez nem egy utóla-

gos hatás, hanem a műalkotás végbemenés-szerű történé-

sébe ‒ mint hatástörténetébe ‒ való bevontságunk és az 

abban való részvételünk módja; az a folyamat, amely so-

rán a művészet a magszokott világunkból kiragad és ma-

gához vonz, hogy vele tartsunk a saját világának bejárá-

sában, feltárásában, amely éppen e megmutatkozásként 

és feltárulásként történik. Gadamer rámutat arra, hogy a 

művészet tapasztalata nem egymásutániság, hanem egy-

idejűség, amely úgy megy végbe, mint egy „várakozó el-

időzés”, amelyben „a művészet a művel előjön”. „Ami 

így előjött ‒ mondja Gadamer ‒, az »megszólít minket«, 

ahogy mondani szoktuk, és így a megszólított mintegy 

beszélgetésbe kerül azzal, ami előjött.”57 Ezért Gadamer 

úgy gondolja, hogy nem a művészi élmény pillanata, ha-

nem sokkal inkább az elidőzés „minden művészet legrej-

télyesebb hatása”.58  

Az elidőzés nemcsak velünk történik meg a kép 

előtt, hanem a kép maga is elidőz annál, ami benne meg-

mutatkozik, s e megmutatkozásban előjön és létmódot 

nyer. Az elidőzés ‒ átfogóbb értelemben ‒ magának a 

megmutatkozás létmódjának az időstruktúrája. Gadamer 

ebben a játékmozgásban látja a kép utaló funkcióját is 

megvalósulni. Ez nem egy referenciális kapcsolatot te-

remtő lineáris mozgás, mivel a kép magából kiindulva 

valami másra utal, „méghozzá olyan teljességgel ‒ mond-

ja Gadamer ‒, hogy az embert ugyanakkor rögtön vissza 

is hozza.”59 Más szóval, a kép az embert olvasásra kész-

teti, vagyis arra, hogy elidőzzön nála és vele tartson az 

előjövetel és hatáskifejtés játékmozgásában. Az elidőzés, 

mint az egyidejű előjövetel és hatás játékmozgása, 

                                                 
57 Uo. [103.] 
58 Uo. 277. [94.] 
59 Uo. 277. [94.] 
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Gadamer szerint egyaránt érvényes a hallásra, a látásra és 

az olvasásra is.60 

Olvasás és látás között Gadamer szerves kapcsolatot 

tételez. Rámutat arra, hogy az olvasás értelme rokonítha-

tó a szedéssel és gyűjtéssel; összeszedi, egybegyűjti a kü-

lönféle értelemmozzanatokat, és ezáltal „valami mara-

dandót nyújt nekünk”.61 Ugyanez a látásra is érvényes, 

amely több, mint hétköznapi észrevétel, mivel „olvasást 

foglal magába”.62 Az olvasás, akárcsak a látás, elidőzés, a 

művel való találkozásunk pillanatának az intenzív, tar-

tam-szerű kitágulása. A külső tapasztalati időiség felől 

nézve az olvasás a mű előjövetelének, az arra való rácso-

dálkozásunknak az intenzív pillanata; a velünk megeső 

átélés felől nézve pedig megragadottságunk végbeme-

nésszerű történése, önmagunk kiteljesítő véghezvitele, 

ahogyan ebben a hatásösszefüggésben a művel tartunk és 

vele együtt haladunk. 

                                                 
60 Vö. uo. 283. [103.] 
61 Uo. 282. [101.] 
62 Uo. [101.] 
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A KÖZÖS NYELV PROBLÉMÁJA 

Történeti áttekintés 

Mi a nyelv lényege szerint? Erre a kérdésre eltérő 

válaszok adhatók, annak függvényében, hogy hogyan 

fogjuk fel a nyelvet. A lehetséges válaszok nem annyira a 

nyelv lényegét, mint inkább a nyelvhez közelítő nézőpont 

természetét világítják meg. Ez pedig olyan, többnyire 

pragmatikus kérdésekkel függ össze, hogy milyen szere-

pet tulajdonítanak a nyelvnek a gondolkodás, a megisme-

rés, a cselekvés vonatkozásában. Történelmi perspektívá-

ba helyezve H.-G. Gadamer a nyelvhez való viszony ala-

kulásának a következő csomó(forduló)pontjait emeli ki: 

A modernitás időszakában e viszony alakulását a tu-

dományos megismerés feladatai, a modern tudomány 

szükségletei határozták meg. A tapasztalati megismerés 

módszertani megalapozásának folyamatában és a megis-

merő szubjektum önmagába vetett metodikai bizonyossá-

gának horizontjában „a természetes nyelv elvesztette ma-

gától értetődő elsőbbségét”.1 Ennek helyébe a matemati-

kai szimbolizálásban kicsúcsosodó „egyértelmű jelölés 

eszménye” került,2 amelynek révén a természettudomány 

általános érvénnyel fogalmazhatta meg önmagát.3 Gali-

leinek az alapvető természeti összefüggések matematikai 

felvázolására irányuló erőfeszítései, majd Leibniznek és a 

korabeli matematikusoknak az „ars combinatoria” megte-

remtésére tett kísérletei „az egységes nyelv” ideáljának a 

jegyében születtek.4 Ezzel kezdetét vette annak az episz-

                                                 
1 Hans-Georg Gadamer: Szöveg és interpretáció. (Ford. Hévízi Ottó.) 

In Bacsó Béla (szerk.): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi é.n. 22. 

[Hans-Georg Gadamer: Text und Interpretation. GW. Bd. 2. Herme-

neutik II. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1990. 337.] 
2 Uo. [337.] 
3 Vö. uo. 23. [338.] 
4 Vö. Hans-Georg Gadamer: A nyelvek sokfélesége és a világ megér-

tése. (Ford. Egyedi András.) Athenaeum. Mi az esztétika? I(1991)1. 7. 
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temológiai, szemiotikai és logikai megközelítésekben ho-

nos instrumentalista nyelvszemléletnek a kimunkálása, 

amely máig hatóan a gondolatok kifejezésére és a tapasz-

talati tények leírásra alkalmas, többé-kevésbé univerzális 

eszköznek tekinti a nyelvet. Ebből a felfogásból „a nyelv 

köztes világa”, s az általa közvetített élet- és világtapasz-

talat kirekesztődött.5 Az egységes nyelv eszménye hosszú 

időre elfedte a közös nyelv életvilágbeli tapasztalatát. 

A romantika korában a tudományos világmagyarázat 

univerzalitása sajátos módon hatott vissza a nyelvszemlé-

let alakulására: a természetes nyelv állítódik „univerzáli-

aként” a figyelem középpontjába. Wilhelm von Hum-

boldtnál a nyelv „a maga sokrétűségében, sokféleségében 

és önteremtő univerzalitásában” egyszerre került be a fi-

lozófiai érdeklődés horizontjába és vált az összehasonlító 

nyelvtudomány tárgyává. Addig viszont, amíg a filozófiai 

megközelítés a nyelv, a gondolkodás, az emberi közösség 

és a kultúra szerves összefüggéseire összpontosított, az 

instrumentalista nyelvfelfogás a nyelvtudomány eltárgyi-

asító szemléletmódjával egészült ki. Az instrumentalista-

eltárgyiasító megközelítésmód még hosszú ideig továbbra 

is háttérbe szorította azt a filozófiai vizsgálódások számá-

ra egyre nyilvánvalóbb igazságot, hogy a gondolkodás és 

az emberi közösség „a nyelv közegében él”.6 Többnyire 

ennek köszönhető, hogy a neokantianizmusban és a fe-

nomenológia kezdeti időszakában a nyelv problémáját 

egyáltalán nem méltatták figyelemre. 

A nyelv kérdése csak a XX. század harmincas-

negyvenes éveitől kerül központi helyre a filozófiai gon-

dolkodásban, annak a fordulatnak köszönhetően, amelyet 

                                                                                       
[Hans-Georg Gadamer: Die Vielfalt der Sprachen und das Verstehen 

der Welt. GW. Bd. 8. Ästhetik und Poetik I. Kunst und Aussage. J. C. 

B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1993. 343.] 
5 Vö. H.-G. Gadamer: Szöveg és interpretáció. 23. [339.] 
6 Vö. H.-G. Gadamer: A nyelvek sokfélesége és a világ megértése. 7. 

[Kiemelés tőlem – V.K.] [343.] 
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azóta „nyelvi fordulat”-nak – linguistic turn – neveznek. 

Gadamer ennek a fordulatnak két különböző, de egymást 

kölcsönösen erősítő, komplementer mozzanatát emeli ki. 

Az egyik Heidegger, a másik Wittgenstein nevéhez fűző-

dik. 

A fenomenológusok második nemzedékénél, Cas-

sirernél és Heideggernél már előtérbe került a nyelv 

„köztes világa”.7 Különösen jelentős ebben a tekintetben 

a husserli fenomenológia Heidegger által véghezvitt her-

meneutikai fordulata. Az emberi jelenvalólét alapszerke-

zeteként felfogott nyelviség gondolata – miszerint „len-

nünk nyelvileg kell” – a lét tanát, a metafizikát is új meg-

világításba helyezte.8 

Angolszász területen hasonló folyamat ment végbe 

Russelltől Wittgensteinig. Wittgenstein érdeklődése a 

köznyelv, a mindennapi nyelvhasználat, az egymással va-

ló beszélgetés és a megértetés formái felé fordult. Az ál-

tala kimunkált nyelvpragmatikai felfogás szerint „a nyelv 

a gyakorlat, az emberi együttlétezés és egymáshoz való 

viszony [...] körébe tartozik.”9 

Gadamer rámutat arra, hogy mindkét esetben a for-

dulat lényege akként az alapgondolatként ragadható meg, 

miszerint „a nyelv az, ami voltaképpen minden világ-

megközelítést közvetít”; a nyelv maga egy „köztes vi-

lág”, amelyről bebizonyosodik, hogy „ő a voltaképpeni 

dimenziója annak, ami adva van”.10 Ily módon a nyelv 

instrumentalista-eltárgyiasító szemléletével szemben elő-

térbe kerül a nyelv lényegének közvetítő közegként való 

elgondolása és feltárása. Ez a perspektíva pedig mind 

Heidegger, mind Wittgenstein nyelvfelfogása esetében 

                                                 
7 Vö. H.-G. Gadamer: Szöveg és interpretáció. 23. [339.] 
8 Vö. H.-G. Gadamer: A nyelvek sokfélesége és a világ megértése. 7. 

[343.] 
9 Uo. [343.] 
10 H.-G. Gadamer: Szöveg és interpretáció. 23. [339.] 
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magában hordozza azt a rejtett előfeltevést, hogy a nyelv 

lényege szerint: közös nyelv. 

Heidegger felfogása szerint a nyelv valós létmódja a 

nyelvi esemény (Ereignis), történés. Humboldt gondola-

tát, mely szerint az ember azáltal ember, hogy beszél, 

Heidegger az emberi lét lényegi nyelviségeként értelmezi 

újra: a nyelv azáltal nyelv, hogy beszél. „A nyelv be-

szél”.11  Ennélfogva a szó, amelyet valakinek mondunk 

„nem ábrázolható fogalmi szimbólumokkal”, még akkor 

sem, ha az, amit általa/benne kimondunk, szükség esetén 

„matematikai formában egyenletekkel ábrázolható is”. A 

szó „sokkal inkább úgy van jelen, mint ami elér vala-

kit.”12  A szó felbukkanása a világban nyelvi esemény, 

amelynek részesévé és résztevőjévé válik az is, aki ki-

mondja a szót, s az is, akihez megszólítva/meghallva el-

érkezik a szó. A szó tehát nem vonható ki nyelvi abszt-

raktumként abból a létfolyamatból, amelyben egymást 

megszólítva és egymáshoz beszélve a szavaink a nyelvi 

történésben létrejövő közös alkotásokként kelnek életre. 

A szó lényege szerint nem tud más lenni, mint közös szó. 

A közös nyelv fenomenológiai perspektívában fel-

merülő gondolata egy másik irányból is megerősítést 

nyer. A fenomenológiai szociológia nyelvszemlélete sze-

rint a közös nyelv (a nyelv közös mivolta) a mindennapi 

életben gyökerezik. A köznyelv, a mindennapi élet nyel-

ve – amint erre Berger és Luckmann közös tanulmányuk-

ban rámutatnak – miközben folyamatosan értelmezi szá-

munkra azt a valóságot – az életvilágot –, amelyben ben-

ne élünk, egyszersmind konstituálja is azt, azáltal, hogy a 

                                                 
11 Vö. Martin Heidegger: A nyelv. In A dolog és A nyelv. Két tanul-

mány. (Ford. Joós Ernő.) Sylvester János Könyvtár, Sárvár 1998. 55, 

58. [Martin Heidegger: Die Sprache. Gesamtausgabe I. Abteilung: 

Veröffentlichte Schriften 1910-1976. Band 12. Unterwegs zur Sprache. 

Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1985. 9 , 10.] 
12 H.-G. Gadamer: A nyelvek sokfélesége és a világ megértése. 7. [343.] 
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lehetséges tapasztalataink ebben a nyelvi közegben vál-

nak ténylegesen az életvilágunk szerves alkotóelemeivé.13 

Wittgenstein a szubsztancialista és instrumentalista 

nyelvszemlélet kritikáját kimunkálva hasonló álláspontra 

helyezkedik a „nyelvjáték” gondolatának a bevezetésé-

vel. „A »nyelvjáték« szónak itt azt kell kiemelnie – írja a 

Filozófiai vizsgálódásokban –, hogy egy nyelvet beszélni: 

egy tevékenység vagy egy életforma része.”14 Ebben a 

perspektívában tekintve a köznyelv voltaképpen közös 

nyelv, mivel, mint mindenki által használt nyelv, a köz-

ben képződik és formálódik, egy közösségnek közösen 

készített és használt eszköze. Ily módon a közös nyelv 

problémája Wittgensteinnél nem annyira explicitáltan, 

mint inkább lappangó kidolgozatlanságában merül fel, a 

privát nyelv és a belső beszéd kritikájának összefüggésé-

ben. A felvázolt érvrendszerekben bár nincs tételesen ki-

mondva a nyelv közös mivolta, de szükségképpen követ-

kezik belőlük. Erre utal a Wittgenstein által alkalmazott 

szerszám-hasonlat is, és nem a nyelv hagyományos érte-

lemben vett eszköz-jellegére. Ahhoz hasonlóan, ahogy 

egy közösség szerszámokat készít bizonyos tevékenysé-

gek elvégzésére, a beszédben való kifejezés és közlés 

véghezviteléhez nyelvet készít. A szerszám, amely az in-

                                                 
13 „Az a közös nyelv, amely tapasztalataim tárgyiasítására elérhető a 

számomra, a mindennapi életben gyökerezik, és folyton visszautal reá, 

akkor is, amikor zárt jelentéstartományokban szerzett tapasztalataimat 

értelmezem a segítségével. Általában ezért az történik, hogy »eltorzí-

tom« ez utóbbi valóságot, amint a közös nyelvvel kezdem értelmezni, 

vagyis nem mindennapi (non-everyday) tapasztalataimat »lefordítom« 

a mindennapi élet legfőbb valóságának a nyelvére.” Peter L. Berger–

Thomas Luckmann: A valóság társadalmi felépítése. (Ford. Hernádi 

Miklós.) In Hernádi Miklós (vál.): A fenomenológia a társadalomtu-

dományban. Gondolat, Budapest 1984. 329–330. [Peter L. Berger–

Thomas Luckmann: The Social Construction of Reality. Penguin 

Books, New York, London, etc. (1966) 1991. 39‒40.]  
14 Ludwig Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások. (Ford. Neumer Ka-

talin.) Atlantisz, Budapest 1998. 30. (23.) [Ludwig Wittgenstein: 

Philosophical Investigations. Basil Blackwell, Oxford 1986. 11. (23.)] 



A nyelv teremtő erejéről ____________________________  

132 

 

dividuális felhasználók számára mindig közös, az egyes 

egyéni használatok folyamán, a használati igényekhez 

hozzácsiszolódva ölti fokozatosan magára az aktuális 

formáját. Így a sokféle individuális használat hatásait 

egyesíti magában, s ez, mint használati mód, mint élet-

forma szervesen hozzátartozik az individuális használat-

hoz. A szerszámban a közös éppen a használatnak, az 

életformának az individuális felhasználásban megmutat-

kozó, láthatóvá váló szabálya, amelyet az egyes használat 

nemcsak, hogy érvényre juttat, hanem mindig tovább is 

alakít. Ilyenformán gondolható el a nyelv közös mivolta 

is, s nem abban a szubsztancialista beállításban, hogy kö-

zös tulajdonságokat, lényegeket ragad meg.  

A nyelv kontextusában megjelenítődnek és újragon-

dolhatókká válnak az összes hagyományos filozófiai 

problémák. Ugyanakkor Wittgenstein utat nyit a filozófia 

mint „grammatikai terápia” lehetőségének is. 15  A köz-

nyelv közös mivoltával óhatatlanul együtt jár egyfajta 

természetes kétértelműség és zavarosság. Az ideális 

nyelv lényegében az ettől való megtisztítottságra törek-

szik, azáltal, hogy a kijelentések logikai struktúráját telje-

sen explicitálttá igyekszik tenni. De lényegében ez nem 

változtat a nyelv alapvetően közös mivoltán: az ideális 

nyelv is egy tudós közösség nyilvánosságában közösen 

használt nyelv. 

A középre helyezett szó 

A kortárs nyelvfilozófiai gondolkodás mind az anali-

tikus, mind pedig a hermeneutikai nyelvszemlélet vona-

lán továbbviszi és elmélyíti a problematizálásnak azt a 

módját, amelyet Heidegger a Lét és időben így fogalmaz 

                                                 
15 Vö. Michael Devitt–Kim Sterelny: Limbaj şi realitate. O introduce-

re în filosofia limbajului. (Trad. Radu Dudău.) Polirom, Iaşi 2000. 257. 

[Michael Devitt–Kim Sterelny: Language and Reality. An Intro-

duction to the Philosophy of Language. Blackwell Publishers 1999. 

280.] 
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meg: „A filozófiai kutatásnak végre el kell magát szánnia 

arra, hogy feltegye a kérdést: egyáltalán milyen létmód 

illeti meg a nyelvet? Világon belüli kézhezálló eszköz, 

vagy a jelenvalólét létmódjával bír, vagy egyikkel sem a 

kettő közül?”16 Ennek a kérdésfeltevésnek a horizontjába 

illeszkedik a kortárs analitikus nyelvfilozófia egyik jeles 

képviselőjének, Max Black-nek az arra vonatkozó megál-

lapítása is, hogy a nyelv nem egyszerűen jelek rendszere. 

Az állati jelhasználat és az emberi nyelvhasználat között 

folytonosságot feltételező szemiotikai szemlélet e tekin-

tetben túlságosan is leegyszerűsítő jellegű. Ugyanis az ál-

lati jelzések és az emberi beszéd között éles különbség 

van: az ember az egyetlen élőlény, aki képes szimbólu-

mok használatára. Egyedül az ember tudja áthidalni a 

személyek közötti szakadékot azáltal, hogy gondolatokat, 

érzéseket, vágyakat, magatartási módokat közöl. 17 

Gadamer továbbhalad egy lépéssel, amikor a hermeneuti-

kai nyelvszemlélet által hordozott fordulatra vonatkozó-

lag így összegez: „Az új lépés, amelyet most teszünk 

meg, az, hogy a nyelvet végre egyszer úgy fogjuk fel, 

mint amely úton van a megértés, a fogalmi megragadás 

felé, s nem rendelkezésünkre álló tényeket és tényálláso-

kat közöl.”18 

A nyelv közlési folyamat mivolta, amelyben a benne 

állók úton vannak a megértés felé, leginkább a beszéd ta-

pasztalatában tárul fel. A beszélők mindig valamilyen 

nyelven beszélnek, vagyis a nyelvet középre helyezik, 

önmaguk és azok közé, amikről szó van; a nyelv mintegy 

„kitölti” ezt a közt. De a nyelv mégsem valamiféle kü-

lönálló entitás, hanem hozzátartozik azokhoz, amik kö-

                                                 
16 Martin Heidegger: Lét és idő. (Ford. Vajda Mihály.) Gondolat, Bu-

dapest 1989. 313. [Martin Heidegger: Sein und Zeit. Max Niemeyer 

Verlag, Tübingen 2001. 166.] 
17 Vö. Max Black: A nyelv labirintusa. (Ford. Ábrahám Zoltán.) Hol-

nap Kiadó, Budapest 1998. 9; 10. 
18 H.-G. Gadamer: A nyelvek sokfélesége és a világ megértése. 8. [344.] 
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zött közvetít. Éppen ebben mutatkozik meg úgy, mint kö-

zös nyelv. Egyrészt közös az egyikhez is és a másikhoz is 

való hozzátartozás értelmében; másrészt viszont közös 

abban az értelemben is, hogy ezek az egyébként különál-

lók a nyelv révén egymáshoz tartozókká válnak.  

A hozzátartozásnak ezek a struktúramozzanatai a szó 

létmódjában válnak áttekinthetővé. A beszéd Heidegger 

kifejezésével „egzisztenciálisan nyelv”, azaz az emberi 

lét (a „jelenvalólét”) „feltárultságának egzisztenciális 

szerkezete”.19 A feltárultság, mint az emberi lét konstitu-

tív szerkezeti összetevője, kettős, de szervesen összetar-

tozó egzisztenciális vonatkozással bír: egyrészt a világ-

ban-benne-lét érthetőségének artikulációjaként, másrészt 

a megértő egymássallét artikulációjaként konstituálódik; 

egyszerre kimondás és közlés.20 Ezek egymáshoz tartozá-

sát a szó kettős dimenzióban juttatja érvényre. A szó, és 

tágabb értelemben a beszédként realizálódó nyelv, egy-

szerre terjed ki befelé és kifelé; egyszerre tartozik hozzá 

ahhoz, ami benne és általa megszólal (ami szóba jön, il-

letve amiről szó van), és ahhoz, akit megszólít és aki 

számára mond valamit. Itt nem egyszerűen a szubjektív 

bensőségnek a külső világba való kivetüléséről és a sze-

mély határain a másik irányában túllépő közlésről van 

szó. A „szó-egész” ugyanis, mint az érthetőség artikulá-

ciója, önmagában világszerű. Nem korlátozódik a külső-

től elkülönülő belső lelki tartalomnak a külsőben való 

kimondására, mivel a kimondott szó már mindig „kint” is 

van, a dolognál, amiről szó van.21 A külső tapasztalat és a 

belső élmény horizontjai úgy találkoznak a szóban, hogy 

a belsőből külsőbe érkező kimondásként a dolog maga 

                                                 
19 M. Heidegger: i.m. 306; 306–307. [161.] 
20 Vö. uo. 306; 307. [161, 162.] 
21 „Amikor a jelenvalólét beszél – mondja Heidegger –, kimondja ma-

gát, de nem azért, mintha mindenekelőtt egy külsővel szemben elkü-

lönülő lenne, mint »belső«, hanem azért, mert a világban-benne-

létként megértően már eleve »kint« van.” ‒ Uo. 308. [162.] 
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„jut szóhoz”; a szó kimondottjaként a kimondással való 

szétválaszthatatlan összetartozásban együttesen alkotják a 

szó egységét. Hermeneutikai megközelítésben H.-G. 

Gadamer kimutatja, hogy ez az egység lényege szerint 

nem statikus összefüggés, hanem ún. „spekulatív törté-

nés”.22  A kimondott szóhoz nem úgy tartozik hozzá a 

benne kimondott belső tartalom, mint eleve készen álló, 

amelyet a szó megragad, megnevez, leír, kifejezésre juttat 

stb., hanem úgy, mint e hozzátartozásban a megszólaló-

val/megszólalással egységet alkotó, s ebben/ekként az 

egységben létrejövő/létesülő/artikulálódó értelemössze-

függés. A szó, lényege szerint, nem más, mint maga ez az 

összetartozás. 23  Ebben alapozódik meg a szó történés-

mivoltának a spekulativitása, több vonatkozásban is. 

Az összetartozás viszonylatában tekintve a szó mint-

egy középen áll önmaga és a kimondott dolog között. 

Ezért minden megszólaló kimondásnak egyúttal „önki-

mondás jellege van”. 24  Ez viszont korántsem jelenti a 

megszólalásnak a beszélő szubjektív individualitására va-

ló korlátozottságát; ellenkezőleg, az egyéni megszólalás-

ként kimondott szónak a nyelv egészével való összetarto-

                                                 
22 „A szavak, amelyek egy adott dolgot megszólaltatnak, maguk is 

spekulatív történésnek bizonyulnak. Igazságuk abban rejlik, amit 

mondanak velük, nem pedig valami szubjektív partikularitás tehetet-

lenségébe zárt mondani akarásban.” ‒ Hans-Georg Gadamer: Igazság 

és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata. Gondolat, Budapest 

1984. 338. [Hans-Georg Gadamer: Warheit und Methode. Grundzüge 

einer philosophischen Hermeneutik. GW. Bd. 1. Hermeneutik I. J. C. 

B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1990. 493.] 
23 A megszólaló szónak és a benne/általa kimondottnak ezt az egy-

máshoz tartozását jól megvilágítja Gadamer következő megállapítása: 

„Az igaz, hogy ami megszólal, az valami más, mint maga a kimondott 

szó. De a szó csak annak révén szó, ami megszólal benne. A szó a 

maga érzéki létében csak azért létezik, hogy megszűnjék a mondot-

takban. S másfelől, ami megszólal, az nem valami olyasmi, ami eleve, 

a nyelv nélkül is adva van, hanem csakis a szóban kapja meg saját 

meghatározottságát. ” ‒ Uo. 329. [479.] 
24 M. Heidegger: i.m. 308. [162.] 
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zását. Heidegger rámutat arra, hogy a beszédben tényle-

gesen nem az történik, hogy a szavakat (a „szódolgokat”) 

jelentésekkel látjuk el, hanem az „érthetőség jelentésegé-

sze” az, ami szóhoz jut, s így a jelentések „szavakban öl-

tenek testet”.25 Gadamer egy fokkal ennél is tovább lép, 

amikor arra hívja fel a figyelmet, hogy a szónak létezik 

egy olyan „dialektikája” is, „mely minden egyes szóhoz a 

megsokszorozódás belső dimenzióját rendeli hozzá: min-

den szó mintha valamiféle középből törne fel, s egy 

egészre vonatkozik; csak azért szó”. Azaz minden szó „a 

nyelv egészét szólaltatja meg, amelyhez tartozik, s a vi-

láglátás egészét jeleníti meg, amelyen alapul”.26 A nyelv 

és az általa hordozott világlátás egészének a horizontjá-

ban minden egyes szó kimondása olyan partikuláris ak-

tus, a megszólalásnak egy olyan megvalósuló konkrét le-

hetősége, amelyhez az is mind hozzátartozik, ami éppen e 

lehetőség megvalósulása folytán kimondatlan marad. 

Minden egyes szó – mondja Gadamer – „mint pillanatnyi 

történés felidézi a ki nem mondottat is, melyre mint vá-

lasz és utalás vonatkozik”.27 A beszéd anélkül, hogy az 

egyes szavakban azt képes volna teljesen mondani, érte-

lemegészt hoz játékba. Ily módon minden emberi beszé-

lés véges, de „a kifejtendő és értelmezendő értelem vég-

telensége rejlik benne”.28 Az, ami a beszélgetés folyama-

tában mindenkor történik, éppen a kimondottaknak a ki 

nem mondottak végtelenségére való vonatkoztatása. A 

kimondatlan az az alap, amelyen minden, amit kimon-

dunk, értelmet nyer. J. Grondin szavaival: „Amit kimon-

dunk, nem minden. A ki nem mondott teszi a kimondot-

takat olyan szóvá, mely képes elérni bennünket.”29 

                                                 
25 Uo. 306. [161.] 
26 H.-G. Gadamer: i.m. 318. [462.] 
27 Uo. [462.] 
28 Uo. [462.] 
29 Jean Grondin: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába. (Ford. Nyírő 

Miklós.) Osiris Kiadó, Budapest 2002. 168. [Jean Grondin: 
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A kimondottaknak a ki nem mondottakkal való ösz-

szetartozása kettős vonatkozást foglal magában.  

Az egyik a nyelv elsődlegessége és középre helye-

zettsége az egyes szavakban való individuális és okkazi-

onális nyelvi megnyilvánulásokkal szemben. A nyelv 

nem egyszerűen grammatikai struktúrákba szerveződő 

szavakból felépülő rendszer, ahogyan a hagyományos 

nyelvszemlélet ezt sugallja. Az egyes szavak mint nyelvi 

történések a nyelv egészét hozzák játékba, s a kimondás 

konkrét, partikuláris körülményei között a nyelv egésze 

mint végtelenbe nyíló értelemösszefüggés szólal meg. A 

nyelv spekulatív struktúrája éppen a konkrét partikuláris 

körülmények közötti megszólalásnak a nyelv egészét át-

fogó, végtelenbe nyíló értelemösszefüggéshez való hoz-

zátartozásán alapul. Ily módon az, ami a szóban megszó-

lal, mindig több, mint a kimondott szó, a maga konkrét, 

individuális realitásában, kifejezési eszközbeli mivoltá-

ban. A megszólalás individuális megnyilatkozásán túl-

menően, pontosabban ahhoz hozzátartozóan, mindig azt 

is megszólaltatja, ami a nyelvben/nyelvként közös. Kö-

zös, nemcsak a beszélőknek a megszólalás és közlés jelen 

idejű, horizontális struktúráiban szerveződő közösségé-

ben, hanem a nyelvi hagyománynak a beszélők nemzedé-

keit átfogó történelmi mélységeiben is. A nyelv az a kö-

zép, amelyhez hozzátartozókként, a végtelenbe nyíló érte-

lemösszefüggésekből való részesülőkként a mindenkori 

beszélők egymással is összetartoznak. Gadamer ennek a 

beláttatását leginkább az Ágostontól kölcsönzött „verbum 

interius” gondolatára vonatkoztatja. Az ide vágó fejtege-

tései eredményeit ekképp összegzi: a „verbum interius” 

olyan szó, amely „még nem forgácsolódott szét a külön-

böző nyelvek és kifejezési gazdagságaik sokféleségévé. 

Szükségszerűnek tartom, ahogyan kísérletet is tettem rá, 

                                                                                       
L’Universalité de l’herméneutique. Presses Universitaires de France, 

Paris 1993. 183.] 
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hogy a szó fogalmát elválasszuk grammatikai értelmétől. 

A szó az, ami mondatok, mondatrészek, szavak, szótagok 

stb. megkülönböztetésén túl mond valamit.”30 Ezt pedig 

sohasem különálló grammatikai egységként, hanem min-

dig egész nyelvként teszi. 

A kimondottaknak a ki nem mondottakkal való ösz-

szetartozása egy másik, de az előbbivel szervesen össze-

függő vonatkozást is magában foglal: minden kimondott 

szó és a benne megszólaló értelemösszefüggés kimondat-

lanjához a másik is hozzátartozik. Nemcsak azért, mert 

másik beszélőként másképpen mondaná ki a szót és a ki-

mondatlan másfajta erővonalait hozná mozgásba, hanem 

azért is, mert a kimondott szó a hozzátartozó kimondat-

lanjából fakadó kérdésességében mindig a másik megszó-

lításaként és a másikhoz intézett megszólalásként lesz va-

lóságos, élő szó. A másik hozzátartozása és részvétele 

leginkább a beszéd és a hallás, hallgatás összefüggése-

ként ragadható meg.  

Heidegger és Gadamer egybehangzó álláspontja sze-

rint a hallás „konstitutív a beszélés számára”.31 Gadamer 

kiemeli, hogy a hallásnak elsőbbsége van a látással szem-

ben, nemcsak azért, mert a nyelven bármi megszólalhat, s 

így hozzáférhetővé válhat a hallás számára, hanem azért is, 

mert a hallás része magának a nyelvnek, mivel a hallgatás 

a halláson alapul.32 A hallás képességén alapul az „oda-

hallgatás” és az „egymásra-hallgatás”, amelyek révén a 

kimondás ténylegesen közléssé válik, a beszélő számára 

pedig „a másokkal való megértő világban-benne-lét” 

„együttes jelenvalólét”, a beszélgetésben való „együtthala-

                                                 
30 Hans-Georg Gadamer: Kora romantika, hermeneutika, dekonstruk-

tivizmus. (Ford. Horváth Géza.) Athenaeum. Mi az esztétika? I(1991)1. 

63. [Hans-Georg Gadamer: Frühromantik, Hermeneutik, Dekonstruk-

tivismus. GW. Bd. 10. Hermeneutik im Rückblick. J. C. B. Mohr (Paul 

Siebeck), Tübingen 1995. 136.] 
31 M. Heidegger: i.m. 309. [163.] 
32 Vö. H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 321. [466.] 
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dás” formáját ölti.33 A hallgatás az alapja az egymáshoz 

való odatartozásnak,34 ami egyszersmind a középre helye-

zett nyelv közösségéhez való odatartozás is. Gadamer rá-

mutat, hogy a beszélő a hallgatás révén válik a hagyo-

mányhoz is hozzátartozóvá. Azáltal éri el őt a „hagyomány 

szava”, hogy hallgatni tudja a mítoszt, a mondát, s ily mó-

don „a saját nyelvi világviszonyába vonja be a hagyomány 

igazságát”.35 A jelen és a hagyomány közt folyó nyelvi 

kommunikáció olyan történés, amelynek folyamatában a 

beszélő éppen a hallgatás révén válik a hagyomány nyelvi 

közösségéhez hozzátartozóvá. 36  Paradox módon, legin-

kább a hallgatásban valósul meg és mutatkozik meg tény-

legesen a nyelv mint közös nyelv. Azt, hogy mennyire ré-

sze a hallás és a hallgatás a nyelvnek, és hogy mennyire a 

hallgatáson múlik a nyelv közös mivolta, Gadamer egy ké-

sői megállapításával is megerősíti, melyben a hallgatást 

egyenértékű „fenomenológiai őstényként” állítja a verbum 

interius mellé, mint a beszédhez mindenkor hozzátartozót.37 

A beszélgetésben előállítódó közös nyelv 

A nyelvről való filozófiai gondolkodás beállítódás-

váltását Gadamer leginkább a nyelvnek beszédként való 

                                                 
33 M. Heidegger: i.m. 309; 310. [163.] 
34 „Az egymáshoz tartozás egyúttal mindig azt jelenti, hogy hallgatni 

tudjuk egymást” – mondja Gadamer. Igazság és módszer. 253. [367.] 
35 Uo. 321. [466.] 
36 Vö. uo. [466.] 
37 Gadamer hangsúlyozza, hogy „az önálló és összefüggő szavak is 

csak mondott beszédként azok, amik.” A szavak jelenbeli megszólal-

tatása és közlése viszont minden esetben a „prezens” meghaladását 

feltételezi, mivel a hangzás és annak meghallása nem külsődlegesen, 

esetlegesen, „a mindenkori megjelenés kontingenciájában” társítódik 

az elmondott szöveghez. A „belső fül”, a „belső intonáció” olyan „fe-

nomenológiai őstény”, amely a szóhoz, annak bármely jelenbeli ki-

mondását megelőzően, már mindig is hozzátartozik, abban a lényegi 

vonatkozásban, hogy „a szó ettől kezdve beszélő szó”. ‒ Vö. H.-G. 

Gadamer: Kora romantika, hermeneutika, dekonstruktivizmus. 64. 

[136.] 
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elgondolásában látja megvalósulni. A filozófiai hermene-

utika által kibontakoztatott fordulat lényegét ekképp ösz-

szegzi:  

A hermeneutika azt mondja: a nyelv alapvetően 

beszéd, azaz csak akkor az, ami, ha a megértés és a szót 

értés kísérleteit hordozza, ha kölcsönös, ha beszédhez és 

arra adott válaszhoz vezet. A nyelv nem tétel és ítélet, 

hanem csak annyiban van, amennyiben kérdés és válasz. 

Ezáltal megváltozott az alapállás, amelyből kiindulva 

ma a filozófiában a nyelvről gondolkodunk. Ez a válto-

zás a monológtól a dialógusig vezet.38 

A hiteles emberi kommunikáció dialogikus meg-

nyilvánulásként való elgondolása a nyelv kérdését a kö-

zös nyelv problémájaként állítja a középpontba. A nyelv, 

amelyen valami megszólal – mutat rá Gadamer –, „egyik 

beszélgetőpartnernek sem szabad rendelkezésű tulajdo-

na”.39 A nyelv közös alkotás; a beszélők mindig újraal-

kotják, továbbalkotják a nyelvet, miközben az szervezi, 

közli és közvetíti a tapasztalatot. „Minden beszélgetés – 

szövi tovább Gadamer a gondolatot – előfeltételez egy 

közös nyelvet, vagy jobban mondva: kialakít egy közös 

nyelvet. Valami oda van téve középre, ahogy a görögök 

mondották, melyben a beszélgetőpartnerek részesednek, s 

amelyről véleményt cserélnek.” 40  Mégis, a konkrét be-

szédhelyzetek empirikus vizsgálatai általában arra fi-

gyelmeztetnek, hogy a tényleges párbeszéd megvalósulá-

sának legfőbb akadálya éppen a közös nyelv hiánya. A 

partnerek különböző kultúrák hordozóiként és eltérő pa-

radigmák birtokosaiként, tehát más-más nyelvet beszélő 

egyénekként szembesülnek egymással, s a közéjük ikta-

tódó térbeli, időbeli és kulturális távolságok kommuniká-

ciós űrök, kommunikatív differencia formájában csapód-

                                                 
38 H.-G. Gadamer: A nyelvek sokfélesége és a világ megértése. 7–8. 

[344.] 
39 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 264. [384.] 
40 Uo. [384.] 
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nak le a beszélgetés gyakorlatában. Úgy tűnik, mintha a 

különbségek áthidalását és a megértés esélyét egy közös 

nyelv biztosíthatná.  

Valójában azonban merő illúzió a beszélgetés fo-

lyamatában egy eleve meglévő közös nyelvet feltételezni. 

Ugyanis a párbeszédben nem előzetesen kész Én-ek ta-

lálkoznak, mint ahogy az intenciójuk az igazságra sem 

úgy irányul, mint egy már készen álló dologra. Ily módon 

egy már előzetesen meglévő közös nyelvvel sem rendel-

kezhetnek; egy ilyesminek éppúgy nincs létjogosultsága a 

dialogikus szituáción kívül, mint a kész Én-nek vagy 

mint a készen kapott igazságnak.  

A beszélgetés az egymással való szót értés folyama-

ta. A résztevőket kiragadja az individualitásukból és já-

tékba hozza őket. Egyrészt, ez azt jelenti, hogy a beszél-

getésben részt vevő individualitások számára a „más-lét 

lehetősége” is mindig megnyílik, amely „úgyszólván túl 

van minden közösségre kifutó egyezésen”.41 Azaz a be-

szélgetésben részt venni annyit tesz, „mint önmagunkon 

túl lenni, a másikkal együtt gondolkodni, s úgy térni visz-

sza önmagunkhoz, mint valaki máshoz ”.42 Ebben a vo-

natkozásban már a Mi nem az Én-ek együttesét, többes 

számát jelenti, hanem az Én maga „már eleve, mindenkor 

»Mi«”.43 Másrészt, a beszélgetést nem mi irányítjuk, in-

kább mi válunk általa irányítottá, a szóban forgó dolog 

értelme által vezetettekké. A dologról való megértetésnek 

a beszélgetésben kell létrejönnie. Az, hogy szót értünk 

egymással, voltaképpen azt jelenti, hogy a dologban ér-

tünk egyet. Ehhez együtt keressük a találó szót és kifeje-

                                                 
41 H.-G. Gadamer: Szöveg és interpretáció. 21. [336.] 
42 Hans-Georg Gadamer: Destrukció és dekonstrukció. (Ford. Bonyhai 

Gábor.) Literatura (1991)4. 342. [Hans-Georg Gadamer: Destruktion 

und Dekonstruktion. GW. Bd. 2. Hermeneutik II. J. C. B. Mohr (Paul 

Siebeck), Tübingen 1990. 368.] 
43 Nyírő Miklós: Nyelviség és nyelvfeledtség. Hans-Georg Gadamer 

és a nyelv hermeneutikája. L’Harmattan, Budapest 2006. 218. 
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zést. A dialógus esélye ugyanis nem azon múlik, hogy a 

partnerek birtokában vannak-e vagy sem egy közös 

nyelvnek, hanem azon, hogy a párbeszéd folyamatában 

érvényre tud-e jutni a nyelv úgy, mint közös nyelv. Ezért 

hangsúlyozza Gadamer, hogy ez „nem valami külső esz-

közgyártó folyamat, sőt azt sem lenne helyes mondani, 

hogy a partnerek egymáshoz igazodnak, hanem az törté-

nik, hogy a sikeres beszélgetésben alávetődnek a dolog 

igazságának, mely új közösséggé kapcsolja össze őket.”44  

Ily módon a beszélgetés az egyéni szubjektivitás 

meghaladásának állandó színtere. A megértés folyamatá-

ban valami közösnek – az értelemnek, az igazságnak mint 

közösnek – a létrejötte történik, s ez az igazságtörténés 

egyúttal közösséggé változás. A beszélgetésben végbe-

menő megértés – mondja Gadamer – „nem pusztán saját 

álláspontunk előadása és érvényesítése, hanem közösség-

gé változás, melyben nem maradunk az, ami voltunk.”45 

Ebben a történésben nem vagyunk egyedül, a magába zá-

ruló individualitás izoláltságában és szingularitásában, de 

nem vagyunk másokkal elvegyülve sem az individualitá-

sokat összemosó absztrakt általánosság mezőjében. Az 

igazság érvényrejuttatásán munkálkodó igazi beszélgetés 

a saját álláspont partikuláris horizontján való felülemel-

kedést és másokkal való összefogást feltételez. A részt-

vevőket új közösségbe fűzi össze, „újfajta szolidaritást” 

teremt. Ennélfogva az igazi beszélgetés „nem más, mint 

megélt együttlét”.46  

Ez olyasmi, ami nem mesterségesen állítódik elő, 

hanem „a nyelv mozgásában spontán módon végbemenő 

                                                 
44 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 264. [384.] 
45 Uo. [384.] 
46 Vö. Fehér M. István: Hermeneutikai tanulmányok I. L’Harmattan, 

Budapest 2001. 119., ill. Fehér M. István: Filozófia és hermeneutika – 

tudomány és beszélgetés. In Susszer Zoltán László (szerk.): Útkereső 

értelmezések. L’Harmattan, Budapest 2004. 18. 
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teljesítmény”.47 A nyelv maga nem más, mint ennek a 

mozgásnak és teljesítménynek a közvetítő közege, „en-

nek a folytonos közvetítettségnek a közvetlensége”.48 A 

tényleges emberi nyelv voltaképpen nem is lehet más, 

mint közös nyelv. Az emberi nyelv éppen a párbeszédet 

kiiktató elidegenítő, eldologiasító, instrumentalizáló vi-

szonyok közepette veszíti el a közös jellegét, s ezzel 

együtt tulajdonképpeni önmagát, és minden autentikus 

beszédhelyzetben – amely értelemszerűen csakis szabad 

beszélgetés lehet – természetes módon vissza is nyeri azt. 

A közös nyelv mint középre helyezett és közösen 

birtokolt nyelv lényege a hermeneutikai tapasztalat olyan 

határeseteiben tudatosul leginkább, mint a fordítás ta-

pasztalata. Ebben mutatkozik meg világosan, hogy a 

nyelv közös mivolta nem korlátozódik egy közösen bir-

tokolt eszközre. Gadamer a fordítási folyamatot a beszél-

getésben kifejtett megértési erőfeszítés megnehezített vál-

tozatának tekinti. Ugyanis az idegen nyelvből való fordí-

tás esetében a fordító tudatában van az eredeti szöveg és 

a fordítás szükségszerű távolságának. Ez a viszony ahhoz 

a szélsőséges beszélgetési szituációhoz hasonlatos, 

amelyben az ellenvélemény és a saját véleményünk kü-

lönbsége megszüntethetetlen. Ilyen esetben csak komp-

romisszumok útján lehet megtalálni a legjobb megoldást. 

Ez éppen arra világít rá, hogy a (jó) fordítás nem lehet 

valamiféle „belehelyezkedés” az eredeti szöveg érte-

lemösszefüggésébe, sem pedig ennek valamilyen sikeres 

„utánaalkotása” a másik nyelven. A fordítónak egyszerre 

érvényesítenie kell a saját anyanyelve jogait, amelyre 

fordít, és ugyanakkor biztosítania kell, „hogy az is érvé-

nyesüljön, ami a szövegben és kifejezésmódjában idegen 

ettől a nyelvtől, sőt ellenkezik vele”. Ennélfogva olyan 

nyelvet kell találnia, amely nemcsak az övé, hanem az 

                                                 
47 Nyírő M.: i.m. 220. 
48 Uo. 219. 
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eredetinek is megfelel, azaz a „dolgot magát” kell meg-

szólaltatnia, amely az eredeti szöveg értelemösszefüggé-

seiben is megszólal. A fordítás sikere tehát nem a nyelv 

(nyelvek) értésén, hanem „a dologról való helyes megér-

tetésen” múlik; a fordítás maga nem lehet más, mint az 

eredeti szöveggel folytatott élő párbeszéd.49 

A nyelv mint lényege szerint közös nyelv 

A nyelv lényege mint közös nyelv csak egy olyan 

nyelvszemlélet számára tárul fel ténylegesen, amely ké-

pes szakítani az instrumentalizmussal, s a nyelvet kifeje-

zési eszköz helyett a lét- és értelemtörténés közegének te-

kinti. A beszéd folyamatában az egyik beszélőtől a mási-

kig terjedő „köz” sohasem üres köz, hanem éppen a 

beszélés nyelvisége által kitöltött és megformált közötti-

ség. Ez csak oly módon érthető meg, ha a nyelvhez nem egy 

szubsztancia-metafizika horizontjában közelítünk, s nem te-

kintjük egy eredendően önállóan fennálló entitásnak.  

A nyelv mint közeg „saját léte szerint megragadha-

tatlan”.50 Mindig annak az élő beszédnek a létéhez, pon-

tosabban ahhoz az élő beszélő megnyilatkozáshoz tarto-

zik, amely éppen általa valósul meg és mutatkozik meg. 

A beszéd maga, s az, ami a beszédben megszólal, nem 

valami olyasmi, ami a nyelv nélkül is adva lenne, hanem 

mindig nyelvileg kapja meg a saját meghatározottságát. 

Ehhez képest a nyelvnek nincs valamiféle saját léte, azaz 

nem választható le „valami” létezőként az élő beszédről, 

ami nyelvileg megszólal. Más szóval: a nyelvnek nincs 

kettős léte; nem létezik egyszer úgy, mint önálló nyelv, 

másszor pedig úgy, mint élő beszéd, illetve mint a be-

szédben megszólaló nyelv. Első látásra úgy tűnik, hogy 

ez a különbség inkább nézőpontbeli, megközelítési mód-

beli különbség, amely „ugyanakkor éppen, hogy nem 

                                                 
49 Vö. H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 269; 270; 271. [387; 388; 

389; 390.] 
50 Uo. 328. [477.] 
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akar különbség lenni”.51 A probléma mégsem ilyen egy-

szerű, mivel ez a különbség korántsem látszólagos, ha-

nem magában a nyelvben meglévő, a nyelv lényegébe 

vágó, s ezért a nyelvfenoménen valóságosan megmutat-

kozó különbség. Az individuális megszólalás és a közös 

nyelv egymáshoz tartozásaként tetten érhető, meghalad-

hatatlan különbségről van szó. A nyelv a maga közegsze-

rűségében nemcsak, hogy hordozza, hanem minden egyes 

megszólalásban ténylegesen érvényre is juttatja ezt a kü-

lönbséget. Ezt nevezi Gadamer a nyelv spekulatív struk-

túrájának, amelynek lényege abban áll, hogy „a nyelv 

nem valami szilárd adottság leképezése, hanem szóhoz 

jutás, amelyben egy értelemegész szólal meg.”52 A nyelv 

úgy tartozik hozzá a beszélés konkrét, individuális kö-

rülményeihez, amely élteti mint nyelvet, hogy le is válik 

azokról. Miközben a beszélgetés folyamán mondunk va-

lamit, a nyelv maga beszél; s amit megszólaltat, az a be-

szélés konkrét tartalmával – a dologgal magával, amiről 

szó van – összetartozó értelemegész.53 

A közös nyelv realitása abban rejlik, ami élteti: a be-

szélgetésben elkészülő közös alkotás. A beszélgetés fo-

lyamatában minden egyes megszólalás ezt a közös nyel-

vet mint értelemegészet hozza játékba, anélkül, hogy va-

laha is a maga értelemteljességében kimondaná azt. A 

kimondott szó értelme a kimondatlan értelemegésszel va-

ló egymáshoz tartozásában alkot értelemteljességet. Ez a 

teljesség azonban mint teljesség, önmagában megfogha-

tatlan. A mindenkori megszólalás véges eseményéhez 

úgy tartozik hozzá, mint a meghatározott mondanivaló 

                                                 
51 Uo. 329. [479.] 
52 Uo. [479.] 
53 Olyanszerűen történik ez, mint a játék esetében. „A játékot részben 

a szabályok alkotják, vagyis ha nem lennének szabályok, nem létezne 

az sem, amit játékon értünk.” ‒ M. Black: i.m. 59. De fordítva is igaz: 

minden játék maga alkotja a saját szabályait; miközben játsszák, 

aközben alkotja a szabályait. 
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végtelenbe nyíló horizontja. Miközben a beszélgetés az 

individualitást juttatja érvényre a megszólalás eseményé-

ben eltűnő nyelvként, a párbeszéd folytonos, véget nem 

érő cseréjében-játékában a nyelv önmagát juttatja érvény-

re a beszélgetés közegeként előtűnő közös nyelvként.54 

Végezetül ide kívánkozik még egy megjegyzés: a 

közös nyelv nem azonos sem az instrumentalista nyelv-

szemlélettel járó ideális nyelv-képzetek által táplált, sem 

pedig a kulturális egyneműség/egyneműsítés társadalmi-

politikai gyakorlata által szorgalmazott egységes nyelv 

koncepciójával. 

A közös nyelv nem valamiféle adottság, s nem is 

egy tervszerűen előállítható eszközrendszer, hanem a 

nyelv beszélgetésben megvalósuló tényleges állapota. 

Csak a beszélgetésből kivont, absztrakt nyelv gondolható 

el nem-közösként. A nyelv valós állapota abban rejlik, 

hogy valakik megszólalnak és beszélnek valamely nyel-

ven. Gadamer a késői írásaiban is következetesen vissza-

tér arra a gondolatra, hogy ez képezi az emberi együttélés 

létalapját. Úgy véli, hogy együtt élni a másikkal és má-

sikként élni együtt vele, alapvető emberi feladat. Ez nem-

csak az egyes emberi egyének személyes életének a szük-

ségképpeni velejárója, hanem kultúrák, nyelvek, vallások 

együttélése is egyben.55 A másság, amely az egyik embert 

                                                 
54 Az, amit Gadamer a mű fogalma kapcsán Hegelre hivatkozva mond, 

a nyelv egészére kiterjesztve is érvényesnek tűnik. Az alkotás indivi-

duális feltételei között keletkező mű, mint mű valójában „»leválik« 

minden föltételről, mint például a kortárs »világ« föltételeiről. Az 

egyiptomi művészet nemcsak az egyiptomiaknak szól. A mű arról is 

leválik, ami alkotójának szellemében végbement.” A mű kommunika-

tív ereje abban van, hogy „a közös egyedül benne konstituálódik”. Ha-

sonlóképpen, a közös a nyelvben is mindig jelen van, mint olyan, ami 

a beszélés individuális feltételeiről folyamatosan leválik, miközben „a 

párbeszéd állandó cseréjében” konstituálódik. ‒ Vö. H.-G. Gadamer: 

Kora romantika, hermeneutika, dekonstruktivizmus. 64. [136.] 
55 Vö. Hans-Georg Gadamer: Diversitatea Europei. Moştenire şi viitor. 

(Trad. Octavian Nicolae ‒ Val. Panaitescu.) In Elogiul teoriei. Moşte-

nirea Europei. Polirom, Iaşi 1999. 134. [Hans-Georg Gadamer: Die 
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elválasztja a másiktól, a szó által haladható meg a gon-

dolkodás és az összetartozás közösségében. 56  „Mindig 

szükség van arra – mondja Gadamer –, hogy az emberek-

kel való érintkezésben megtaláljuk és befogadjuk azt, 

amit a másik valójában mondani akar, és hogy a válaszán 

keresztül közös alapot keressünk és találjunk.” Ez pedig 

nem történhet pusztán intézményeken keresztül, hanem 

„csak a párbeszéd által, és ezért a pluralizmus, amelyben 

élünk, valóban produktív jelentéssel bír.”57  

Gadamer szerint ez a pluralista nézőpont jelöli ki 

korunk filozófiájának a feladatát. Ugyanis a pluralista vi-

lág, amelyben manapság élünk, olyan, mint „az új Bá-

bel”. De ez a pluralista világ „feladatokat ad nekünk, és 

ezek megoldása nem annyira a racionalizáció tervezésén 

át vezet, mint inkább az emberi egymással-lét szabad te-

reinek észlelésén, kitéve magunkat az idegennek is.” 58 

Ebben az egzisztenciális és kulturális kontextusban a 

nyelv nem töltheti be a maga tényleges feladatát egy 

olyan elidegenedett létformában, amit Gadamer „újság-

nyelvnek” nevez, s „amelynek olvastán az embernek 

azonnal feltűnik, hogy ez tulajdonképpen már nem is 

nyelv, hanem puszta információterjesztés, mely, mint 

olyan, a véleményformálás eszköze, értékes és szükséges, 

de nem szabad, hogy a saját gondolkodást és az élő gon-

dolatcserét helyettesítse.”59 Ezzel a tendenciával szemben 

az szükséges, hogy a nyelvet „a legsajátabb lehetőségei-

                                                                                       
Vielfalt Europas ‒ Erbe und Zukunft. In Uő: Das Erbe Europas. 

Suhrkamp Verlag, Frankgurt am Main (1989.) 1990. 30.] 
56 Vö. Hans-Georg Gadamer: Cultura şi cuvîntul. (Trad. Octavian Ni-

colae ‒ Val. Panaitescu.) In Elogiul teoriei. Moştenirea Europei. 29. 

[Hans-Georg Gadamer: Die Kultur und das Wort. In Uő: Lob der The-

orie. Reden und Aufsätze. Suhrkamp Verlag, Frankgurt am Main 1983. 

20.] 
57 H.-G. Gadamer: A nyelvek sokfélesége és a világ megértése. 12. 

[348.] 
58 Uo. 13. [349.] 
59 Uo. [349.] 
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ben” ápoljuk és gondozzuk. Ehhez a „helyes szó megtalá-

lása” éppúgy hozzátartozik, mint a „sokatmondó hallga-

tás”. Az egésznek a lényege pedig így foglalható össze: 

„beszélgetésben lenni.”60 

Ennek az átfogó és jövőre nyíló filozófiai program-

nak a horizontjában Gadamer nem tekinti célravezetőnek 

az egységes nyelvet Európa számára. A nyelv olyasmi, 

amit egy természetes nyelvi közösség beszél, s csak az 

ilyen természetes nyelvi közösségek lesznek képesek 

egymás kölcsönös elismerésére és az egymással való ha-

tékony együttműködésre, annak az építésében, ami tény-

legesen egyesíti őket.61 A nyelv nemcsak a lét háza, ha-

nem az ember lakása is, amelyben otthonosan berendez-

kedik és ellakik, s ahol önmagával és másokkal talál-

kozik. A legmagasabbrendű követelmény, amit 

önmagunkkal szemben támaszthatunk, az lehet, hogy 

odahallgassunk arra, ami megszólít és mond nekünk va-

lamit. Erre emlékeztetni magunkat – önmagunkkal szem-

ben a legalapvetőbb emberi kötelességünk. Ezt mások 

esetében is elérni, mégpedig meggyőző módon – íme, a 

mai filozófia küldetése!62 

                                                 
60 Vö. uo. [349.] 
61 Vö. H.-G. Gadamer: Diversitatea Europei. Moştenire şi viitor. 135. 

Hogyha egy szerelmi vallomásra – mondja Gadamer – a jövőben a 

partner egy „egységes” „o.k.”-val fog válaszolni, ez már nem fog utat 

nyitni egy közösség felé, úgy, mint amikor két szerelmes fiatal ezt az 

érzést félénken dadogva vagy szerelmes versbe foglalva igyekszik 

egymással közölni. ‒ Uo. [33.]  
62 Hans-Georg Gadamer: Misiunea filosofiei. (Trad. Octavian Nicolae 

‒ Val. Panaitescu.) In Elogiul teoriei. Moştenirea Europei. 218. 

[Hans-Georg Gadamer: Die Aufgabe der Philosophie. In Uő: Das Er-

be Europas. Suhrkamp Verlag, Frankgurt am Main (1989.) 1990. 173.]  
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A NYELV „BŰNE” 

A nyelv kétértelműsége 

Gabriel Liiceanu a hazugságról írt kiváló esszéjében 

abból indul ki, hogy a hazugság „egy teljes mértékben 

emberi dolog”, mivelhogy „csak az ember tud hazudni”. 

Mégis, túl azon, hogy általában (morálisan) elítéljük a 

hazugságot, mert félrevezet, a hazugság tényétől viszoly-

gunk is, mivel bár világosan belátjuk, hogy rossz, még-

sem áll hatalmunkban azt megszüntetni; úgy emberi, 

hogy egyszersmind meghaladja az emberi lehetőségein-

ket.  

Mivel függ össze a hazugságnak az emberin felülke-

rekedő titokzatos ereje? Csakis olyasmivel függhet össze, 

amivel az ember úgy rendelkezik, mint ami egyszerre 

hathat az igazság érvényre juttatása és a megtévesztés, a 

félrevezetés irányába. Ez a „valami” éppen az, aminek 

segítségével az ember kifejezi magát”, vagyis maga a 

nyelv. A nyelvi kifejezés olyan, hogy „két tökéletesen el-

lentétes irányba mozoghat: az igazság, illetve a tudatos 

hamisság irányába”.1  

Hogyan lehetséges, „hogy a nyelv lényegéhez hoz-

zátartozzék használatának tökéletes kétértelműsége?” ‒ 

teszi fel a kérdést Liiceanu.2 Hogyan lehetséges, hogy a 

nyelv, „ami a nyitást, a kifejezést, a közeledést szolgálja, 

ugyanakkor elrejteni, provokálni és ellentétet szülni is 

képes legyen?” Liiceanu úgy véli, hogy ez épp annyira 

rejtély, mint a nyelv eredete: bármennyire is tapasztaljuk, 

tudatosítjuk, mégis képtelenek vagyunk maradéktalanul 

megérteni és úrrá lenni rajta. De talán éppen ezért a nyelv 

kétértelműsége folyamatosan provokálja is a gondolkodá-

                                                 
1 Vö. Gabriel Liiceanu: A hazugságról. A politikai erkölcs klasszikus 

forrásai (Szophoklész, Platón, Machiavelli). Románia esete. (Ford. 

Demény Péter.) Látó. Szépirodalmi folyóirat (2007)2. 4‒23. 
2 Uo. 



A nyelv teremtő erejéről ____________________________  

150 

 

sunkat. Annál is inkább, mivel a hazugság vonatkozásá-

ban a nyelv és a szabadság, s egyszersmind a szabadság 

és a bűn kapcsolatát is tetten érhetjük. Abban a kettős-

ségben, hogy „az igazság és a hazugság irányában is tud-

ja használni a nyelvet”, mutatkozik meg a legteljesebben, 

hogy „az ember egyszerre szabad és bűnbeesett”. Ebből 

kifolyólag ‒ Liiceanu lényegre tapintó kijelentése szerint 

‒ „a hazugságot csak úgy érthetjük meg, mint a szabad-

ság negatív pillanatát.”3 

A hazugság kérdését annál is inkább ajánlatos a 

nyelv körében megvizsgálnunk, mert már Platónnál is 

oda utalódik. A kisebbik Hippiasz című párbeszédben 

Szókratész a szofista Hippiaszt, a kétértelmű nyelvhasz-

nálat mesterét oly módon szembesíti nyelvhasználatának 

a visszásságaival, hogy kimutatja: a nyelv kétértelmű 

használatára támaszkodva azt a képtelenséget is igazság-

ként lehet bebizonyítani, hogy „ugyanaz az ember csaló 

is meg igazmondó is egyben”.4 A bizonyítást végigviszi 

az ember elevenébe vágó végső következtetésig: aki 

szándékosan tesz rosszat, az nem más, mint éppen a jó 

ember. 5  Hippiasz ily módon szembesülve kétértelmű 

nyelvhasználatának eredményével képtelenségnek véli a 

szókratészi végkövetkeztetést.6 A beszélgetésből viszont 

az derül ki, hogy Szókratész azt elvileg elképzelhetőnek 

tartja, még ha nem is biztos, hogy a valóságban van 

ilyen.7 A nyelv képes a képtelenséget is igazságnak beál-

lítani. 

                                                 
3 Uo. 
4 Platón: A kisebbik Hippiasz. (Ford. Kárpáty Csilla.) In Összes mű-

vei. Első kötet. Európa Könyvkiadó, Budapest 1984. 369b. 
5 „Aki tehát szándékosan vétkezik és művel ocsmány és jogtalan dol-

gokat, Hippiasz ‒ ha ugyan van ilyen ‒, az nem volna más, mint a jó 

ember.” ‒ Uo. 376b. 
6 „Képtelenség, hogy egyetértsek veled ebben, Szókratész!” ‒ Uo. 
7  „Hiszen én magam sem értek egyet önmagammal, Hippiasz! De 

szükségképpen látszik így, legalábbis a mostani beszélgetésünkből.” ‒ 

Uo. 376b‒c. 
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Az igazság és a hamisság közti különbségtevés ké-

pességét Platón a Kratüloszban elsődlegesen a nyelv kö-

zegébe helyezi. Itt már világos és határozott különbséget 

tesz az igaz beszéd és a hamis beszéd között, attól függő-

en, hogy a mondatba foglalt szavak a dolog lényegét in-

kább kimondják-e, vagy kevésbé. 8  A nyelv az emberi 

használatában nem pusztán azt képes kimondani, ami 

van, hanem azt is, ami nincs. E különbség (nyelvi) meg-

tapasztalása révén lehetővé válik, hogy az ember ne csak 

az igazságot fejezze ki, hanem hamisat is mondjon a sza-

vakból alkotott kijelentésekkel. Szókratész lépésről-

lépésre vezeti rá Kratüloszt az igaz és a hamis beszéd 

közti különbség belátására. A beszéd ‒ mivelhogy a nyel-

vi kijelentés nem maga az igazság, hanem a dolog igaz-

ságának csak a (nyelvi) képe ‒ természeténél fogva nem 

képes kifejezni a teljes igazságot. Így a beszéd maga kí-

nálja fel az „igaz beszéd” és a „hamis beszéd” közti kü-

lönbségtevés lehetőségét. 9  De azt is hozzáteszi, hogy: 

                                                 
8 „A fontos csak az, hogy benne legyen [a mondatban] a dolog lénye-

ge, amiről szó van...” „Mert ha ez benne van, még ha nem is tartalmaz 

minden megfelelő hangot a szó, a tárgyat fogja kimondani, mégpedig 

jól, ha minden, és rosszul, ha kevés van benne.” ‒ Platón: Kratülosz. 

(Ford. Szabó Árpád.) In Összes művei. Első kötet. Európa Könyvkiadó, 

Budapest 1984. 432e‒433a; 433a. 
9 Kratülosz, aki látszólag járatlan az igaz és hamis beszéd megkülön-

böztetésének (nyelvi) tapasztalatában Szókratész kérdésére ‒ „Vajon 

hát az-e a te tételed, hogy hamisat egyáltalán nem is lehet mondani?” 

‒ kérdéssel válaszol: „Hát hogy is volna lehetséges, Szókratész, hogy 

valaki, aki mond valamit, ne azt mondja, ami van? Vagy hát nem ab-

ból áll-e a hamis beszéd, hogy az ember azt mondja, ami nincs?” 

Szókratész a neveket a képekhez hasonlítja. Ha a nevek képek lenné-

nek, helyesek és igazak lennének, ha hasonlítanának és hozzáillenének 

a dolgokhoz, mint ahogy helytelenek és hamisak lennének akkor, 

„amikor nem hasonlókat hozunk összefüggésbe egymással”. Ameny-

nyiben a nevek esetében is lehetséges ez a felosztás, „akkor az egyiket 

igaz beszédnek, a másikat meg hamisnak mondjuk”. „Ha meg ez így 

van ‒ mondja Szókratész ‒, és lehetséges a neveket helytelenül kiosz-

tani és nem a megilletőt adni minden dolognak, hanem néha olyat is, 

ami nem illik hozzá, akkor így kell hogy legyen ez a szavakkal is. Ha 
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„Azt azonban mindenesetre ismerjük el, hogy ez be-

széd...”10 Szókratész tehát a kép és a nyelv analógiájának 

tételezésével egyúttal arra is ráirányítja a figyelmet, hogy 

az igaz és a hamis mondás különbségének a tapasztalata 

alapján mégsem lehet az igaznak és a hamisnak az elég-

ségesen elkülönített fogalmát megragadni; a nyelv am-

ennyire képes megjeleníteni, épp annyira képes el is rej-

teni ezt a különbséget. Közvetve, áttételesen ezt sugal-

mazza a Kratüloszhoz intézett másik kérdése is: „Inkább 

arra felelj, úgy gondolod talán, hogy az ember nem állít-

hat ugyan hamisat, de mondhat?” 11  Az első hallásra 

majdhogynem mellékesen közbevetettnek tűnő kérdés va-

lójában egy másik különbségtevést nyit meg: az „állítás” 

és a „mondás” különbségét. A vázolt kontextusban ez 

azért fontos, mert itt már nem érvényesül az előbbihez 

hasonló analógia: az ember mondhat igazat is és hamisat 

is; de nem állíthat igazat is és hamisat is ‒ csak igazat. Az 

igazzal ellentétes állítás téves, de nem hamis. A tévedés 

az igazság hiánya, de nem meghamisítása.  

E radikális különbségtevés előfeltételezésének az 

alapja az állítás kívül helyezése a nyelven. A mondás, be-

szélés a nyelv közegében történik, a nyelvi jelek felhasz-

nálásával a dolgok megnevezésére és kifejezésére, az állí-

tás a nyelven kívüli megismerés közegében történik, a 

dolgok gondolkodás útján való megvizsgálásával. Szók-

ratész valószínűnek véli, hogy nemcsak a nevekből, ha-

nem a nevek nélkül is meg lehet ismerni a dolgokat, 

„önmagukból is”, meg „egymáson keresztül”, „hiszen ro-

konságban vannak ezek egymással”. Feltéve, hogy ez le-

hetséges, a dolgok önmagukból való megismerése bizo-

nyul igaz megismerésnek, nem pedig a nevek általi meg-

ismerésük. Az igazság az állítás és a dolog 

                                                                                       
meg ezt meg lehet csinálni a nevekkel és a szavakkal, akkor így van ez 

a mondatokkal is.” ‒ Uo. 429c‒d; 429d; 430d; 431b‒c. 
10 Uo. 433a. 
11 Uo. 429d‒e. 
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megfelelésében rejlik, és az állítás a hordozója. A név és 

a nevekből alkotott mondás, kijelentés az állítás/igazság 

képmása. Ezért a valóságos viszonyuk éppen fordított: 

nem a nevekből ismerhetjük meg a dolgok igazságát, ha-

nem a dolgokból ismerhetjük meg maguknak a dolgok-

nak is és a neveknek is az igazságát.12  

A nyelven kívül helyezett igaz állítás és a hamis 

mondás hallgatólagos szembesítésével Szókratész ki-

mondatlanul is a hazugság nyelvben rejlő lehetőségére 

irányítja a figyelmet. Mégpedig oly módon, hogy azt nem 

valamiféle emberi erkölcsi vétségként tünteti fel, hanem a 

nyelv képmásszerűségéből adódó lehetőségként. A 

Kratüloszban Platón egyfajta megoldást is kínál a nyelv 

kétértelműségének a meghaladására, oly módon, hogy 

egyrészt kiemeli az igazi megismerést a nyelv közegéből, 

másrészt a dolgok lényegének a feltárására irányuló meg-

ismerésre alapozza a nyelv kétértelműségének a felfedését. 

A platóni megoldás ‒ nyelv és gondolkodás, nyelv 

és megismerés különválasztása ‒ azonban korántsem 

mentesít a hazugságtól. Platón arra is rámutat, hogy a ha-

zugságnak van egy, a nyelvi kifejezésnél mélyebben fek-

vő dimenziója is, aminek a nyelvi kifejezés csak külsőd-

leges megjelenítése. Az Állam Második könyvében Pla-

tón különbséget tesz az „igaz hazugság” és a „beszédben 

elkövetett hazugság” között. Az „igaz hazugság” az em-

bernek az a belső állapota, amikor a lelkével, „a maga 

leglényegesebb részével” a való dolgokban, „a leglénye-

gesebb dolgokban” hazudik.13 Ilyenkor az ember szándé-

kosan téveszt meg másokat, s ezáltal tudatlanságot idéz 

                                                 
12 Szókratész így teszi fel a kérdést: „Föltéve, hogy nagyon is lehetsé-

ges a dolgokat a nevükből megismerni, meg önmagukból is, vajon me-

lyik hát a szebb és a világosabb megismerés? Az, hogy a képből is-

merjük meg azt is, hogy jó-e a kép, meg az igazságot is, vagy az, hogy 

az igazságból ismerjük meg önmagát is meg a képét is, hogy jól sike-

rült-e róla a kép?” ‒ Uo. 439a‒b. 
13 Vö. Platón: Állam. (Ford. Szabó Miklós.) In Összes művei. Második 

kötet. Európa Könyvkiadó, Budapest 1984. 382a. 
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elő bennük. „Igaz hazugságnak” „a megtévesztett ember 

lelkében levő tudatlanságot nevezhetjük”. Ezzel szemben 

a „beszédben elkövetett hazugság a lélek állapotának 

csupán utánzása, tehát csak egy később kialakult kép, 

nem pedig minden keveredéstől mentes hazugság”.14 Te-

hát amíg az „igaz hazugság” a valóságról kialakult hamis 

kép az ember lelkében ‒ vagyis minden keveredéstől 

mentes, tiszta hazugság ‒, addig a beszédben elkövetett 

hazugság a megtévesztett, félrevezetett ember lelkiállapo-

tának csupán az utánzása, a valóság hamis képének a ké-

pe. A tudatlanságot előidéző csalást, félrevezetést és ha-

zugságot „isten és ember egyaránt gyűlöli”, egyformán 

irtózunk attól, hogy egy isten úgy akarjon hazudni, hogy 

a valóságról „csalóka képet” állít elénk, illetve attól, hogy 

az ember mások szándékos félrevezetésének áldozatául 

essen, és ezáltal állandósuljon benne a tudatlanság.15 Ez-

zel szemben a „beszédben elkövetett hazugság” nem 

mindig gyűlöletes, mivel ezt a hazugságot hasznosíthat-

juk is az ellenségekkel szemben, valamint annak a meg-

akadályozásában, hogy a barátaink rosszat kövessenek el, 

vagy a régmúlt dolgokról szóló történetekben, úgy hogy 

„az igazsághoz a lehető leghasonlóbbá tesszük”.16 

A platóni értelemben vett „igaz hazugság” ‒ „igaz”, 

mivel a hazugság ideájának megfelelő. Az „igaz” igazság 

a dolgot juttatja érvényre, amelynek az igazsága. Az 

„igaz hazugság” a hazugságot juttatja érvényre „igaz-

ság”-ként, ami helyébe kerül a dolog igazságának. A 

„csaló isten” illetve a „hazug lélek” a tudatlanságot mint 

a dolog ismeretétől, az igazság tudásától való megfosz-

                                                 
14 Uo. 382b‒c. 
15 Uo. 382a. Szókratész: „pedig csak azt mondom, hogy mindenki ép-

pen azt vállalja legkevésbé, hogy a lelkével a való dolgokban hazud-

jon, s ebben mások félrevezessék, tehát tudatlan maradjon, s hogy a 

hazugság éppen ezen a ponton legyen meg és állandósuljon benne; el-

lenkezőleg: a hazugságot mindenki éppen az ilyen vonatkozásban 

gyűlöli a legjobban.” ‒ Uo. 382b. 
16 Vö. uo. 382c‒d. 
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tottságot ülteti el bennünk. Ez a priváció a rossznak és a 

bűnnek a forrása. Ezért az „igaz hazugsággal” szemben 

irtózat és gyűlölet tölt el bennünket, mivel számunkra fé-

lelmetes, hiszen képtelenség megérteni és úrrá lenni rajta. 

Helyes neveléssel törekedhetünk a tudatlanság kiküsz-

öbölésére, de a lehetősége ‒ úgy is, mint a szándékos 

megtévesztés lehetősége ‒ az életünkben mindenkor 

fennáll.  

A hazugság ebben a platóni értelemben ‒ Liiceanut 

parafrazálva ‒ az igazság „negatív pillanata”. Az „igaz 

hazugság” létünk határaival szembesít, az önmagát belül-

ről bomlasztó, önmagát önnön igazságától megfosztó lé-

tezés hozzánk tartozó, de az emberi valónkat meghaladó 

mindenkori lehetőségeként. 

Platón a „beszédben elkövetett hazugságot” nem he-

lyezi tisztán csak a nyelvi kifejezés körébe. A nyelv ez 

esetben is olyasmit juttat kifejezésre ‒ az igazságot ‒, ami 

nem maga a nyelv, de a nyelv közegében tárul fel, s nyel-

vi kifejeződése abban a mértékben lesz kevésbé vagy in-

kább hazugság, amilyen mértékben a nyelvi kijelentés 

maga is részt vesz a megalkotásában, hasonlóbbá vagy 

kevésbé hasonlóbbá téve magát az igazsághoz. Itt már 

közvetett utalás történik a nyelv igazsághoz és hazugság-

hoz való viszonyának egy helyesebb megértésére, ahhoz 

képest, ami a nyelvi kétértelműség puszta tényéből kö-

vetkezne, s aminek a meghaladására tett erőfeszítésekkel 

találkozunk Platónnál. Míg az igazság kimondása során a 

nyelv a dolgot juttatja érvényre, amiről szó van, miköz-

ben önmagát a kimondásban visszavontan tartja ‒ ez len-

ne az igazsághoz való hasonulásnak az azonosulásig el-

menő maximuma ‒, addig a hazugság esetében a nyelv 

önmagát juttatja érvényre a dolog igazságával szemben ‒ 

a hasonlóság minimumát ‒, s ily módon az igazság visz-

szavontságával a kijelentésben magát a dolgot fedi el. 

A platóni felfogás egy olyan filozófiai beállítódás-

nak nyit utat, amely hosszú időn keresztül a gondolkodás 
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és a nyelv egymástól való eltávolítását és különválasztá-

sát helyezi előtérbe, elfedve a nyelv „saját létét”, és alá-

rendelve a nyelvet a gondolkodásnak az igazság feltárása 

érdekében. 17  A nyelv igazságmondó képességének a 

megkérdőjeleződése instrumentális nyelvszemléletet von 

maga után. A nyelvi kijelentésnek az igazsághoz való vi-

szonya eszközszerűvé redukálódik, illetve tárgyiasítódik. 

A nyelv saját léte 

A gadameri filozófiai hermeneutikának e filozófiai 

hagyományhoz való kritikai viszonyulása egyik lényeges 

mozzanatát a nyelv igazságmondó képességének a reha-

bilitálása képviseli. Hermeneutikai nézőpontból a nyelv-

hez lényegileg tartozik hozzá az igazmondás lehetősége. 

De ezzel együtt a hazugságprobléma nyelvi lehetőségfel-

tételei is újból bekerülnek a vizsgálódás horizontjába. Az 

alapvető kérdés arra irányul, hogy van-e a nyelvnek saját 

léte, s miként lehetséges és hogyan ragadható meg az? 

Hermeneutikai alapon Gadamer az instrumentalista 

nyelvszemlélettel kritikailag szembehelyezkedő nyelv-

szemléletet bontakoztat ki. Felfogása szerint a logosz 

nemcsak ész, értelem, gondolkodás, fogalom, törvény, 

hanem nyelv is. Az ember a logosz birtokában tud gon-

dolkodni és beszélni. Ezeket az emberi képességeket a 

hozzátartozás struktúrája tartja szétbonthatatlan egység-

ben. A logosz kitüntetett emberi adottság, mivel általa vá-

lik elkülönítetten láthatóvá és felfoghatóvá, ami igaz és 

téves, ami igazságos és igazságtalan, ami hasznos és ká-

                                                 
17 Gadamer megállapítása szerint: „Mivel itt az eidosz felé irányulást 

gondolták a logosz meghatározó mozzanatának, a nyelv saját létét 

csak megtévesztésnek gondolhatták, s a gondolkodásnak arra kellett 

törekednie, hogy ezt megszüntesse és uralkodjék rajta.” ‒ Hans-Georg 

Gadamer: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata. 

(Ford. Bonyhai Gábor.) Gondolat, Budapest 1984. 292. [Hans-Georg 

Gadamer: Warheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen 

Hermeneutik. GW. Bd. 1. Hermeneutik I. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 

Tübingen 1990. 422.] 
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ros az ember számára. Az elgondolás, a fogalmi megra-

gadás, a beszédben való kifejezés a logosz közegében so-

ha nem önmagában, hanem mindig a másik vonatkozásá-

ban valósul meg, közös alkotásként és a partnereket egy 

közösen formált tapasztalati-nyelvi világba bevonó 

kommunikációként.18 

A görög hagyományban körvonalazódó nyelvfelfo-

gás és a hermeneutikai nyelvszemlélet közti különbséget 

Gadamer abban látja, hogy a görög ontológia a nyelv tár-

gyiasságán alapul, mivel a nyelv lényegét a kijelentés fe-

lől gondolja el. Valójában azonban a létező nem a kije-

lentések tárgya, hanem a „kijelentésekben szólal meg”.19 

A nyelv nem csupán azoknak a felszereléseknek az egyi-

ke, amelyekkel a világban levő ember rendelkezik, ha-

nem rajta alapul és benne mutatkozik meg, hogy az em-

bereknek egyáltalán világuk van. A világnak ez a szá-

munkra való megléte a nyelven alapul. A nyelv és a világ 

viszonyában ugyancsak a hozzátartozás struktúrája érvé-

nyesül. A világ csak annyiban világ, amennyiben a 

nyelvben megszólal; a nyelv voltaképpeni teljesítménye 

pedig abban áll, hogy megmutatkozik benne a világ.20 A 

nyelv tehát nem eszköz, amellyel kifejezhetünk lelki tar-

talmakat, hanem olyasmi, ami a megismerésünk, tapasz-

talásunk és cselekvésünk minden megnyilvánulását kö-

rülveszi; olyan átfogó közeg, amelyben számunkra a világ 

otthonossá válik.21 Ekként a nyelv a végességünk lenyo-

mata, mivel az individualitásunkat már mindig is meg-

előzi. Sokkal inkább benne élünk a nyelv közegé-

                                                 
18  Vö. H.-G. Gadamer: Omul și limba. (Trad. Gabriel Cercel.) In 

Adevăr și metodă. Vol. 2. Teora, Bucureşti 2001. 469. [Hans-Georg 

Gadamer: Mensch und Sprache. GW. Bd. 2. Hermeneutik II. J. C. B. 

Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1990. 146.] 
19 Vö. H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 310. [449.] 
20 Vö. uo. 308. [447.] 
21 „Az nyelv az a közeg, amelyben a partnerek kölcsönös megértetése 

és a dologról való egyetértése végbemegy.” ‒ Uo. 269. [387.] 
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ben/világában, mintsem eszközként használnánk azt 

kommunikációs aktusokban.22 

Az európai szellemi hagyomány hosszú ideig nem 

rendelkezett a nyelv kimunkált fogalmával. A nyelv fo-

galmának kialakulása a nyelv tudatosítását feltételezi.23 

Ezzel szemben a nyelv, úgy, ahogy a beszéd/beszélés élő 

folyamataként végbemegy, nem tudatosul. Csak az olyan 

különleges helyzetekben válik tudatossá, amikor az em-

ber felveti, hogy valami „vajon csakugyan úgy van?”, 

„vajon csakugyan lehet ezt mondani?”, „vajon csakugyan 

lehet így szólítani?”. Ilyenkor a nyelv nem a maga sajátos 

módján (vagyis tudattalanul) adódik, és nem azt teszi, 

ami a sajátja, hanem a reflexív és kifejező erejét önmaga 

felé fordítja, mintegy önmagát teremti meg elsődlege-

sen.24 A fordítás a nyelvi tapasztalatnak az a kitüntetett 

módja, amelynek során a nyelv leginkább tudatosul, mi-

vel a fordítás gyakorlata (új, közös) nyelvet teremt.25 

Ami ebben fontos: az ellentmondásosság, amely a 

nyelv létmódjában tetten érhető. A nyelv fogalmi tudato-

sulásában saját léte jut érvényre és világítódik meg, s 

mégis, a megélt nyelvtapasztalatunk szintjén a platóni ta-

nulság érvényesül: a nyelvnek nincs önálló léte a világgal 

szemben, amely megszólal benne, vagyis a beszéd volta-

képpeni létformája még mindig „a nyelv nemtudatosulá-

sa”.26 Lényege szerint viszont a nyelv mindig is a beszél-

getés nyelve. Csakis a megértetésnek a beszélgetésben 

történő végrehajtása révén „teremti meg az ő saját való-

                                                 
22 Vö. H.-G. Gadamer: Omul și limba. 471 [149.]; „...a nyelvet úgy 

értjük, hogy benne élünk.” ‒ H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 270. 

[388.] 
23 Vö. H.-G. Gadamer: Omul și limba. 470. [148.] 
24 Vö. uo. 472. [150.] 
25 „A fordítás esete tehát azért tudatosítja a nyelviséget mint a megér-

tetés médiumát, mert ezt kifejezetten közvetítés révén, mesterségesen 

kell megteremteni.” ‒ H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 269. [387.] 
26 Vö. uo. 308, 283. [447, 409.] 
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ságát.”27 De a beszélgetésben élő nyelv ugyanakkor „oly-

annyira benne rejlik a gondolkodás, illetve az értelmezés 

tevékenységében, hogy alig marad valami a kezünkben, 

ha elvonatkoztatunk attól, ami a nyelvek révén tartalmi-

lag ránk száll”.28 Ennélfogva a nyelv saját létre úgy tesz 

szert, hogy az egyúttal eltűnik a beszélgetésben, azaz a 

nyelv mintegy önmagát elrejtő, visszatartó módon van je-

len a beszédben. Ezért a nyelv voltaképpen „a saját léte 

szerint megragadhatatlan”.29 

Gadamer úgy véli, hogy e tekintetben három vonat-

kozást szükséges megkülönböztetni.30 Ezek: a) a beszéd 

lényegi önfelejtése, ami abban mutatkozik meg, hogy az 

élő beszédben a beszélés saját nyelvtani, szintaktikai 

struktúrái ‒ mindazok, amik nyelvészetileg tematizálód-

nak ‒ nem tudatosulnak; b) a nyelv én-telensége, ami 

nem mást fejez ki, mint azt, hogy beszélni annyit jelent, 

mint valakinek mondani valamit, vagyis azt, hogy a be-

széd nem az én szférájához, hanem a mi szférájához tar-

tozik, azaz a beszéd realitása a dialógusban valósul meg; 

c) a nyelv átfogó egyetemessége, ami arra utal, hogy a 

nyelv a kifejezhetőnek nem egy zárt területe, amelyet a 

kifejezhetetlenségek régiói vesznek körül, hanem mindig 

az egészet átfogó módon érvényesül, s ennélfogva min-

den dialógust belső végtelenség jellemez, a beszélgetés-

nek nincs végső befejezettsége. 

E három lényegi vonatkozás alapján tekinthető úgy a 

nyelv, mint az emberi létezés univerzális közege, mint az 

a mindenkori és mindenre kiterjedő autentikus közép,31 

amelyben a különféle emberi tapasztalatok folyamatosan 

találkoznak és egymás, valamint a lét egésze vonatkozá-

sában értelmet nyernek. Egyrészt a nyelvben „maga a vi-

                                                 
27 Uo. 310. [449.] 
28 Uo. 283. [409.] 
29 Uo. 328. [479.] 
30 Vö. H.-G. Gadamer: Omul și limba. 472, 473. [151, 152.] 
31 Vö. uo. 474. [153.] 
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lág mutatkozik meg” az ember számára, másrészt pedig 

az válik láthatóvá, „ami minden egyes egyén tudatán túl, 

valóban van”,32 vagyis maga a lét, ahogyan megérthető 

értelemösszefüggések formájában valósul meg és jelenik 

meg emberi létezésként.  

A nyelvnek és a létnek a lényegi egymáshoz tartozá-

sát a nyelv felől Gadamer a nyelv spekulatív létmódjaként 

ragadja meg, aminek univerzális ontológiai jelentőséget 

tulajdonít. A spekulativitás ez esetben azt jelenti, hogy a 

partikuláris tartalmat, amelyet egy konkrét beszédhely-

zetben kimondunk, a nyelv a lét egészére is vonatkoztat-

ja, átfogó értelemösszefüggésként világítja meg. A sza-

vak, amelyek egy adott dolgot megszólaltatnak, „maguk 

is spekulatív történésnek bizonyulnak” ‒ mutat rá 

Gadamer. Igazságuk abban rejlik, amit mondanak velük, s 

az pedig sosem zárul be valamilyen szubjektív partikulá-

ris mondani akarásba, mivel az értelmezés és a megértés 

lehetőségeit hordozó nyitott értelemhorizont tartozik hoz-

zá. Ezért a nyelv „az ember szabadon használható és vál-

toztatható lehetősége”. Aki beszél – mondja Gadamer –, 

„az annyiban spekulatívan viselkedik, hogy szavai nem 

valami létezőt képeznek le, hanem a lét egészéhez való 

viszonyt mondanak ki és szólaltatnak meg”.33 

Nyelv és lét egymáshoz tartozása tiszta formájában a 

szó létmódjaként ragadható meg. Gadamer rámutat, hogy 

egyrészt a kimondott szótól különbözik az, ami megszó-

lal benne/általa, de a szó ténylegesen csak ennek a meg-

szólalónak/mondottnak a révén szó, s a szó érzéki léte ‒ 

az elhangzó kimondás ‒ megszűnik a mondottban. Más-

részt viszont, ami a szóban megszólal, olyasmi, ami ép-

pen a nyelv közegében, a szó kimondása folytán létesül, 

rajta kívül nincs megfogható realitása.34 A kimondott szó 

                                                 
32 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 312. [453.] 
33 Uo. 309, 325. [448, 473.] 
34 „Az igaz, hogy ami megszólal, az valami más, mint maga a kimon-

dott szó. De a szó csak annak révén szó, ami megszólal benne. A szó a 
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és az, amit a szó mond, egymást kölcsönösen formálólag 

és meghatározólag tartoznak össze, oly módon, hogy az 

egyik lehetősége csakis a másik által válik valósággá. A 

hozzátartozás struktúrája belülről formálja meg a szót, 

olyan energetikai középpontként, amely önmaga felől 

alapozza meg a szó egységét és határozza meg a kifejlé-

sét. Ezért a szóban valóságos erő ‒ nyelvi erő ‒ rejlik.35 A 

szó csak a kimondásaiban létezik, mivel a kimondás a 

szónak egyszerre megnyilvánulása és valósága is. A szó a 

kimondás mondottjában, a benne/általa megszólalóban 

konkrét, sajátos megvalósulást nyer, s megszű-

nik/érvényre jut a mondottak általi hatáskifejtésben. 

Ugyanakkor a szó mindig több is, mint ez a hatáskifejtés. 

A szóban rejlő erő folyamatosan készen áll újabb és 

újabb kimondások útján más és más partikuláris körül-

mények közötti megvalósulásokra. Ily módon a kimon-

dott szóban állandóan benne rejlik a lehetőség, hogy töb-

bet és mást is mondjon, mint ami az egyszeri kimondás és 

megszólalás konkrét és partikuláris körülmények közti 

egymáshoz tartozása folytán megvalósul.  

Ebben rejlik a szó teremtő ereje és belső szabadsága. 

És ezen a dinamikus hozzátartozáson alapul a szó igazsága. 

Az előbbiek alapján világosan belátható, hogy a 

nyelvben több és más megy végbe, mint csupán kifejezé-

sekben való leképezése és igazságként való kimondása 

annak, ami egy feltételezett nyelven kívüli világban tör-

ténik. Ezért Gadamer szerint az, „hogy mi a nyelv mint 

                                                                                       
maga érzéki létében csak azért létezik, hogy megszűnjék a mondot-

takban. S másfelől, ami megszólal, az nem valami olyasmi, ami eleve, 

a nyelv nélkül is adva van, hanem csakis a szóban kapja meg saját 

meghatározottságát.” ‒ Uo. 329. [479.] 
35  Korántsem érdemtelen itt párhuzamba állítani a szó lényegéről 

mondottakat azzal, ahogyan Gadamer az erő létmódját vázolja: „Az 

erő csak megnyilvánulásaiban van. A megnyilvánulás az erőnek nem-

csak megjelenése, hanem valósága is.” Ugyanakkor „az erő több, mint 

megnyilvánulása”, mivel folyamatosan „a »készenállás« modusával 

rendelkezik”. ‒ Uo. 154. [210.] 
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nyelv és hogy mi az, amit mint a szó igazságát keresünk, 

nem ragadható meg oly módon, hogy a nyelvi kommuni-

káció úgynevezett »természetes« formáiból indulunk 

ki”.36  Ehhez a nyelvnek abból a kitüntetett állapotából 

kell kiindulnunk, ami a költői nyelv, mivel ebben mutat-

kozik meg tisztán és egyértelműen megfoghatóan a 

nyelvnek mint nyelvnek a létmódja és a szó igazsága. A 

költői nyelv lényegének a feltárása révén válnak tényle-

gesen megragadhatóvá a mindennapi nyelvhasználat saját 

lehetőségei és jellemzői is. 

A kitüntetett szó 

Feltevődik a kérdés: „Mi a »tulajdonképpeni« szó?”; 

Mi az, ami „a legvalódibb értelemben »szó«”?37 A szó 

legeredendőbb értelme szerint azt jelenti: „mondó”.38 A 

szó úgy „van”, hogy mond; a szó létmódja a mondás, és 

semmilyen körülmények között sem választható le a 

mondásról. A „ki-mondás”, „ki-jelentés” elsődleges ér-

telmében nem jelent mást, mint azt, hogy a szó az „igazi 

végéig viszi” a mondást, és ezáltal „a leginkább az a szó, 

amely mond”.39 

A szó „a költői szóban válik teljessé”.40 Mi az, ami 

kitünteti a költői szót? Mi az, ami a költői szó minden ki-

mondásában a mondás konkrét, realizálódó tartalmán túl-

nyúló többletként végbemegy? Gadamer úgy gondolja, 

hogy „az önprezencia, a »jelenvaló« léte” az, ami költői 

                                                 
36 Hans-Georg Gadamer: A szó igazságáról. (Ford. Poprády Judit.) In 

A szép aktualitása. T-Twins Kiadó, Budapest 1994. 136. [Hans-Georg 

Gadamer: Von der Wahrheit des Wortes. GW. Bd. 8. Ästhetik und Po-

etik I. Kunst und Aussage. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 

1993. 53.] 
37 Uo. 116. [40.] 
38 Vö. uo. [40.] 
39 Uo. 119. [42.] A szó „különválasztott mondó-létét »kijelentésnek« 

nevezem”. A „»kijelentés« szó, mert képes jelölni azt, hogy tisztán a 

mondottról mint olyanról van szó”. ‒ Uo. 117. [41.] 
40 Uo. 140. [56.] 
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szót leginkább kitünteti, nem pedig az, „amit a maga 

tárgyszerű tényállásaként kimond”.41 Ez voltaképpen nem 

más, mint a szóban megvalósuló és kifejeződő emberi lét 

kitüntetettsége. A szó „az emberek közt” él, s a szóban 

„jelen lenni” „az ember kitüntetettsége”, de ez nemcsak 

annyit jelent, hogy az ember maga „otthon van a nyelv-

ben, hanem hogy a nyelvben, amit egymással beszélünk, 

jelen van a »lét«”.42 Az ember kitüntetettsége ténylegesen 

a lét és a jelenvalólét egységeként valósul meg. Az egy-

ség alapját a hozzátartozás nyelvi struktúrája képezi. 

A „lét egyetemes »jelenvalóságát«” a szóban 

Gadamer a „nyelv csodájá”-nak tekinti. Úgy véli, hogy 

az, ami a költői szót kitünteti, éppen ez a megszüntethe-

tetlen és minden mondással újból megerősített közelsége 

a léthez. A mondás legnagyobb lehetősége abban áll, 

hogy „megakadályozza [a szónak] az elmúlását és az elil-

lanását, és megerősíti közelségét a léthez”. 43  A szó 

„mondó létét” Gadamer, Heidegger nyomán, „a közelség 

megtartásának” nevezi, ami nem azt jelenti, hogy „a be-

szédnek ilyen vagy olyan megadható tartalma van közel”, 

hanem azt, hogy a költői szóban „maga a közelség” ‒ a 

lét-közelség ‒ van közel.44 Más szóval, a költői szóban a 

közelség mint jelenlét, nem egyik vagy másik konkrét le-

hetőség megvalósulását jelenti a mondásban, hanem 

„minden lehetőség” együttes közelségét. Ezért a költői 

szóval szemben a „jelfunkciójára csökkentett” szó „üres 

szóvá válik”, amely a kimondásnak egy meghatározott 

irányában bekövetkező „kommunikatív úton való teljesü-

lést” igényel, miközben a mondás többi lehetőségeit és 

irányait kizárja. E redukciós folyamat mentén világítható 

meg, hogy hogyan válhat a nyelv információs-

kommunikációs eszközzé. A költői szó viszont minden 

                                                 
41 Uo. 131. [50.] 
42 Uo. 112, 115. [38, 39.] 
43 Uo. 138. [55.] 
44 Vö. uo. 139. [55.] 
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ilyen redukciós törekvéssel szemben önbeteljesítőnek bi-

zonyul.45  

Mit jelent a költői szó önbeteljesítő volta? Erre vo-

natkozólag Gadamer egy másik helyen a „ki-jelentés” 

szóban rejlő „perfekció”-ra és „bevégzettség”-re hivatko-

zik.46 A költői „mondás” olyan mondás, „amely teljes-

séggel kimondja önmagát”, melynek tehát a „befogadá-

sához és nyelvi valóságához semmi olyat nem kell hozzá-

tennünk, ami benne magában nincs kimondva”. 47 

Továbbá, az önbeteljesítés azt is jelenti, „hogy az ember 

nincs többé valami más instanciára utalva”, azaz a költői 

szó „autonóm önmaga beteljesítésének értelmében”.48 Ily 

módon a nyilvánvalóvá tétel, mely a beszéd egyetemes 

teljesítménye, a költői nyelv esetében a legmagasabb 

szinten teljesítődik.49 

Mindez akkor válik ténylegesen beláthatóvá, ha a 

szót mint „tulajdonképpeni szót”, mint „igaz szót” „a lét 

felől határozzuk meg, mint azt a szót, amelyben az igaz-

ság megtörténik”.50 A mondó és kimondott szó úgy „van” 

és úgy „van jelen”, hogy folyamatosan „a felfedés és az 

elrejtés vitájában áll”, azaz ‒ Heideggerrel szólva ‒ „mű-

ködésbe lép” benne az igazság.51 Gadamer rámutat, hogy 

itt, ahol a szót nem valamiről tett kijelentésként értjük, az 

„adaequatio rei et intellectus” jegyében elgondolt ha-

gyományos igazságfogalomnak nincs semmi funkciója. A 

                                                 
45 Vö. uo. 138. [55.] 
46 Vö. Hans-Georg Gadamer: Miként járul hozzá a költészet az igaz-

ság kereséséhez. (Ford. Tallár Ferenc.) In A szép aktualitása. T-Twins 

Kiadó, Budapest 1994. 147. [Hans-Georg Gadamer: Über den Beitrag 

der Dichtkunst bei der Suche nacht der Wahrheit. GW. Bd. 8. Ästhetik 

und Poetik I. Kunst und Aussage. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tü-

bingen 1993. 73.] 
47 Uo. 149. [75.] 
48 Uo. 149, 151. [75, 76.] 
49 Vö. uo. 151. [76.] 
50 H.-G. Gadamer: A szó igazságáról. 116. [40.] 
51 Vö. uo. 138, 140. [55, 56.] 
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szó itt „saját létezésként önmagában létigénnyel lép fel és 

azt teljesíti is”.52 A nyelv saját léte és a nyelvi igazság 

szerves, bensőséges összefüggése a költői nyelvben pozi-

tíve tételezettnek a felfüggesztését feltételezi. A költői 

szóban a megfeleltethetőségnek minden olyan lehetősége, 

amely azt tenné lehetővé, hogy a kijelentés egybeesését 

ellenőrizzük valami rajta kívül fellelhetővel, eleve fel van 

függesztve. 53  A pozitív verifikáció felfüggesztése egy 

tényszerűen adottként tételezett külső valóság irányában 

„nem jelent ugyanakkor egy erőtlenebb realitástudatot”, 

nem jelenti a nyelvi tudat csökkentebb „tételező erejét”. 

Sőt, a költői szó/nyelv esetében éppen fordított a helyzet. 

A szó által végbement realizáció a mondottat mindig „a 

fölé a részlegesség fölé emeli, amit egyébként valóságnak 

nevezünk”, mivel a költői mondás/kimondás igazságérté-

ke nem egy valamiféle őt megerősítő külső világra való 

ki-/rátekintésben rejlik, „hanem fordítva, a költői műben 

építjük fel a költött világot”.54 A „tulajdonképpeni szó” 

vagy az „igaz szó” esetében nem kijelentések „szabály-

szerű alkalmazásáról és konvenciók gyártásáról” van szó, 

hanem a „nyelvvé válás” folyamatáról, a szó valóságte-

remtő létmódjáról. A költői szó „értelemalapító”.55 

A nyelvi elrejtés folyamata 

Az eddigiekben a költői nyelv kapcsán a nyelvnek 

egy olyan ideális állapotát vázoltuk, amelynek teremtő 

ereje folytán előjön az igazság; a költői szóban beteljesü-

lő valóság önnön igazságaként lép elénk. A nyelv ilyen-

szerű hermeneutikai felfogása nem zárja ki azonban an-

nak a belátását, hogy a nyelv egyszersmind „mélységesen 

                                                 
52 Uo. 112. [38.] 
53 Vö. uo. 136; Vö. H.-G. Gadamer: Miként járul hozzá a költészet az 

igazság kereséséhez. 152. [77.] 
54 Uo. 152. 
55 H.-G. Gadamer: A szó igazságáról. 136. [53.] 
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titokzatos és rejtőzködő folyamat”. 56  A nyelvi jelenlét, 

akárcsak az emberi jelenvalóság, nemcsak előjövetel és 

feltárulkozás, nemcsak alétheia, hanem ugyanakkor dei-

non is. Már az ókori görögök is ezzel a kettősséggel 

szembesülnek, valahányszor tudatosul számukra a nyelv. 

Olyankor, amikor a név leválik a dologról és szóként ön-

állósul, s e különbség révén nyelvi tapasztalatra tesznek 

szert, számukra is feltűnik a nyelv titokzatossága. Ezért a 

költői szóban megvalósuló „elrejtetlenség”, a költői nyelv 

igazságképző ereje57 felmutatása kapcsán Gadamer sem 

hallgatja el a szó „kétértelműségé”-t, azt, hogy „a szónak 

mint szónak” nem csupán felfedésnek, hanem „éppannyi-

ra és éppen ezért rejtőnek és elrejtőnek kell lennie”.58 

Gadamer a nyelvi elrejtés és rejtőzködés tapasztala-

tát nem a nyelv valamiféle elégtelen, járulékos állapotá-

val, avagy szándékos hamisításra való felhasználásával 

hozza összefüggésbe, hanem a nyelv saját létéhez szük-

ségképpen hozzátartozóként gondolja el. Kimutatja, hogy 

a beszéd saját folyamata révén elrejtésre képes. Mindazt, 

amit mondunk, értelmezőleg tesszük és fogjuk fel, s ez 

azért van, mert a nyelvi viselkedésmódunk nem merül ki 

abban, hogy valami kimondódik vagy nem mondódik ki, 

hanem az is hozzátartozik, hogy a kimondással a beszéd 

által elrejtődik valami.59 Ezért a mondás különféle aktu-

saihoz interpretatív hozzáállás, hermeneutikai reflexió 

társul, ami éppen a beszéd folyamatában zajló kimondás 

                                                 
56 H.-G. Gadamer: Omul și limba. 471. [149.] 
57 „Az elrejtetlenség annyit jelent: mondani, amit az ember gondol.” 

Ebben az igazlét kettős értelme mutatkozik meg: 1) „az ember az iga-

zat mondja, azaz azt mondja, amit gondol”; 2) „egy dolog azt »mond-

ja« magáról, ami. Igaz az, ami annak mutatja magát, ami.” ‒ H.-G. 

Gadamer: Miként járul hozzá a költészet az igazság kereséséhez. 146. 
58 H.-G. Gadamer: A szó igazságáról. 115. [39.] 
59  Vö. H.-G. Gadamer: Semantică și hermeneutică. (Trad. Gabriel 

Cercel.) In Adevăr și metodă. Vol. 2. Teora, Bucureşti 2001. 492. 

[Hans-Georg Gadamer: Semantik und Hermeneutik. GW. Bd. 2. Her-

meneutik II. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1990. 180.] 
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és elrejtés egymáshoz tartozásának a feltárására irányul a 

zavarok és akadályok elhárítása érdekében a kommuni-

káció és az önkommunikáció útjából.60 

Gadamer felfogása szerint akárcsak az igazság 

(ki)mondása, a beszéd útján való elrejtés módozatai is 

meghatározzák a világgal szembeni magatartásunk egé-

szét. Gadamer a nyelvi elrejtés három módozatát emeli 

ki: a) az előítéletek, előfeltevések elhallgatása és hallga-

tólagos (ki nem mondott) érvényesítése; b) a tévedés, 

mint az igazság elkerülése; c) végül pedig a hazugság, 

mint az igazság elrejtése.61 

Jelen esetben a felsoroltak közül a hazugság érdekel. 

De nem bocsátkozhatunk bele a hazugságnak mint a 

nyelvi elrejtés egy jól körülhatárolható módozatának a 

vizsgálatába anélkül, hogy ne különítenénk el azt kellő-

képpen a tévedéstől. A tévedés és a hazugság értelmében 

érvényesülő nyelvi elrejtés más-más természetű. A téves 

(helytelen) állítás esetében a nyelvi magatartás nem kü-

lönbözik a helyes állítás során gyakorolttól. Ezért 

Gadamer hangsúlyozza, hogy a tévedés nem szemantikai 

jelenség, és nem is hermeneutikai, bár mindkettőt játékba 

hozza. A téves állítások valójában „helyes” kifejezései 

téves véleményeknek. Ennélfogva, mint nyelvi képződ-

mények, nem rendelkeznek a helyes vélemények kifeje-

zéseitől eltérő sajátos jegyekkel.62 

Az igazság viszonylatában is fontos a tévedés és a 

hazugság elkülönítése. A nem-igazság és a hazugság kü-

lönválasztása már Platónnál is megtörténik. Az igazság 

vonatkozásában mind a tévedés, mind a hazugság hamis-

ság, de más-más értelemben. A tévedés a nem-igazság 

igazságként feltüntetett/előjövő állapota ‒ vagyis a nem-

igazság elrejtése ‒, melynek a lehetősége az igazság kuta-

tása során mindenkor fennáll, úgy, mint a rejtettségbe 

                                                 
60 Vö. uo. 493. [181.] 
61 Vö. uo. 492‒494. [180‒183.] 
62 Vö. uo. 492. [180.] 
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visszahúzódó dolog önnön látszataként való előjövése az 

elrejtetlenségbe, és úgy is, mint a szubjektivitás kötöttsé-

géből kiszabadulni képtelen vélekedés céltévesztése a do-

log irányában. A tévedés esetében még nincs igazság, il-

letve csak vélt igazság van; nem véletlenül tekintették 

hosszú ideig a tévedést az igazság hiányának. Hermeneu-

tikai nézőpontból a tévedés ennél szervesebben tartozik 

hozzá az igazsághoz: az igazság negativitása, mely egy-

úttal kijelöli a pozitív tartalmú igazság irányát. A kutatás 

folyamata tévedéseken keresztül vezet az igazsághoz. A 

negativitásnak pozitivitásba való átfordulásával a téve-

désbe rejtett nem-igazság előjön az elrejtetlenségbe, s ily 

módon a tévedés megszűnik, kiküszöbölődik.  

A tévedéstől eltérően, a hazugság esetében már adott 

az ismert, birtokolt igazság. A hazugság csakis a már 

meglévő igazság alapján érvényesül, annak horizontjában 

minősül hazugságnak. A hazugság ugyanis az elrejtetlen-

ségbe előjött igazság meghamisító elrejtése és „hiányá-

nak” egy nem-igazsággal való színlelő behelyettesítése. 

A hazugság folyamatában három, egymásba fonódó 

struktúramozzanat jól elkülöníthető. 1) Az egyik a meg-

kettőzés, amely minden irányban érvényesül: a) az elrej-

tetlenség, voltaképpen az igazság megkettőzése, melynek 

során a meglévő igazság helyébe egy nem-igazság mint 

másik igazság állítódik, mely magára ölti az eredeti igaz-

ság jegyeit; b) az elrejtettség megkettőzése az eredeti 

igazság elrejtéseként, valamint a helyébe állított másik 

igazság nem-igazságának elrejtéseként; c) az elrejtés 

megkettőzése, azaz az „elrejtés elrejtése”,63 mely lehető-

vé teszi a színlelést. 2) A másik mozzanat éppen a színle-

lés, az elrejtett elrejtés el-nem-rejtésként való leplezése. 

3) Végül, a színlelés lehetőséget teremt az elrejtetlensé-

gek/elrejtettségek felcserélésére, az igazságnak a nem-

igazsággal való behelyettesítésére. Ennek során a nem-

                                                 
63 Vö. uo. [180.] 
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igazság az igazság elrejtetlenségét ölti magára, miközben 

önnön nem-igazságának elrejtetlenségét elrejti; a másik 

oldalon az igazság a nem-igazság elrejtetlenségébe kény-

szerül ‒ és ennyiben a hazugság nemcsak egy igazságnak 

egy „másik” igazsággal (nem-igazsággal) való behelyet-

tesítése, hanem az eredeti igazság meghamisítása is ‒, 

miközben a nem-igazság igazságként való elrejtetlensé-

gében önnön nem-igazságként való elrejtettségébe szorít-

ja vissza az eredeti igazság elrejtetlenségét.  

A hazugságban ‒ a tévedéstől ugyancsak eltérően ‒ 

nem szűnik meg az igazság. A hazugság az igazság irá-

nyából, melynek meglétét feltételezi, le is leplezhető. Eh-

hez viszont az eredeti igazságnak másodszor is elő kell 

jönnie a rákényszerített elrejtettségből az elrejtetlenségbe; 

vissza kell nyernie a nem-igazság által igazságként bito-

rolt elrejtetlenséget. Az igazság újbóli felszínre kerülésé-

vel megszűnik a hazugság. 

Az a tény, hogy a beszéd saját folyamata révén el-

rejtésre képes, jól belátható a hazugság esetében. 

Gadamer a nyelv közegében képződő hazugság három 

módozatát különbözteti meg: a közönséges hazugság, a 

költői hazugság valamint a hazugság mint létállapot mó-

dozatait. Ezek mindegyike a nyelvi elrejtéssel függ össze, 

de különbözőképpen. 

A közönséges hazugság, mint a szándékos, tudatos 

elrejtés és olykor hamisítás folyamata az emberi kapcso-

latok komplikált szövevényében talál helyet magának, a 

legkülönbözőbb formákban, a keleti udvariassági formu-

láktól az emberek jóhiszeműségével való nyilvánvaló 

visszaélésekig. Többnyire azon alapul, hogy aki szégyen-

telenül hazudik, ezt anélkül képes művelni, hogy zavarba 

jönne és dadogna, mivel képes a beszéde elrejtettségét (az 

igazság elrejtését) is elrejteni, s ezt a nyilvánvalóvá tétel 

elrejtetlenségével leplezni.64 

                                                 
64 Vö. uo. [180.] 
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A költői hazugság a nyelvi műalkotás sajátja; ott 

nyer nyelvi realitást, ahol a valóság tisztán nyelv általi 

megidézését tekintik feladatnak. Egy költői állítás-

sorozat (kijelentés-egész) nyelvi totalitásában az elrejtés 

hazugságnak nevezett módja saját szemantikai struktú-

rákkal rendelkezik.65 A költői kontextusban alkalmazott 

hazugság, mint a vélt valóság igazságának elrejtése egy-

úttal a költői igazságnak (a műalkotás igazságának) az 

érvényre juttatását jelenti. Sok esetben a mű az igazság 

hazugságszerű elrejtésével (olyasmivel, ami valós élet-

helyzetben hazugságnak minősülne) mond igazat. Ez 

olyankor érvényesül a leginkább, amikor a „valóság” 

igazságának közvetlen kimondása valószerűtlennek, ha-

misnak, jelentéktelennek hatna, az igazság hazugsággá 

való konfigurációja (átváltozása) a műben viszont meg-

kerülhetetlenné teszi ‒ a mű igazságaként való ‒ kimon-

dását.  

A költői hazugság e tekintetben nemcsak hogy szö-

ges ellentétben áll a közönséges hazugsággal ‒ olyannyi-

ra, hogy legfennebb csak metaforikusan minősíthető „ha-

zugságnak” ‒, hanem jóval szervesebb és komplikáltabb 

módon fonódik össze a nyelv saját létével és a nyelvi el-

rejtés funkcióival, mint a hazugság bármely más lehetsé-

ges módozata. A költői szöveg önmagát beteljesítő és a 

valóságra irányuló referencialitást felfüggesztő képződ-

mény, ‒ Gadamer kifejezésével ‒ „eminens” szöveg, me-

lyet az igazság nem a benne foglalt kijelentések szintjén, 

hanem egészében illet meg. Mivel a költői szöveg titka 

éppen abban áll, hogy általa „az igazat mondhatjuk anél-

kül, hogy a szövegnek bármiféle valóságvonatkozása 

                                                 
65 Vö. uo. [180.] Például bizonyos irodalmi szövegek esetében „ha-

zugságindex” alkalmazható, melynek segítségével a szöveg némely 

állítása elrejtésen alapuló kijelentésként leplezhető le. 
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lenne”, az igaz és hamis „menthetetlenül és szétválaszt-

hatatlanul összeszövődik” benne.66 

Végül, Gadamer harmadikként felvázolja a hazug-

ság mint létállapot átfogó tapasztalatát. Olyan állapot ez, 

amelyben nemcsak hogy megszűnt a minden olyasmi 

iránti érzék, ami igaz, hanem amelyből már végképp ki-

veszett az igazság mint olyan iránti érzék általában is. A 

hazugságnak az ilyen állandósult és általános állapota 

már nem vallódik be önmaga számára sem, és éppen a 

beszéléssel biztosítja be önmagát a leleplezés bármely le-

hetőségével vagy szándékával szemben.67 Ez amiatt le-

hetséges, mert ebben az állapotban a hazugságként való 

elrejtés már strukturálisan is hozzátartozik a valóságta-

pasztalathoz, s így öntudatlanná, észrevétlenné, szinte 

magától értetődővé, majdhogynem „természetessé” válik. 

Ott, ahol a hazugság már nem tudatos elrejtés formáját 

ölti, új jelleget nyer, ami a nyelvi megatartás és a világ-

hoz való viszonyulás egészét meghatározza. A hazugság 

létállapota kitermeli a nyelvi tudat végső önelidegenedé-

sét, ami a maga során éppen azáltal tartja fenn a hazugság 

állapotát, hogy a beszéd szűnni nem akaró áradatával bo-

rítja be. 

Milyen jellemzői mutatkoznak meg a hazugság álla-

potában bekövetkező nyelvi (ön)elidegenedésnek? 

Míg a költői nyelv a műalkotásban a nyelv saját létét 

juttatja érvényre az igazság érdekében, addig a hazugság 

állapotában a nyelv a saját létét juttatja érvényre az igaz-

sággal szemben. Ez egy belsőleg ellentmondásos nyelvi 

megkettőződési folyamatként valósul meg. A nyelv te-

remtő ereje önmaga felé fordul, s az igazság érvényre jut-

                                                 
66  Hans-Georg Gadamer: Az „eminens” szöveg és igazsága. (Ford. 

Tallár Ferenc.) In A szép aktualitása. T-Twins Kiadó, Budapest 1994. 

189. [Hans-Georg Gadamer: Der „eminente” Text und seine Wahrheit. 

GW. Bd. 8. Ästhetik und Poetik I. Kunst und Aussage. J. C. B. Mohr 

(Paul Siebeck), Tübingen 1993. 286.] 
67 Vö. H.-G. Gadamer: Semantică și hermeneutică. 492. 
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tatása érdekében való önnön visszatartottsága helyett, 

most az igazságot elrejtve, éppen hogy önmagát juttatja 

érvényre. A nyelvnek ez egy másik állapota, melyben az 

igazat mondó nyelv helyébe egy másik nyelv, a hazugsá-

got mondó színlelés nyelve lép. A hazugsághoz hozzátar-

tozó nyelvnek ebből az önteremtési folyamatából hiány-

zik az igazság eredendő létvonatkozása, a valós érte-

lemösszefüggésekként megjelenítődő léttartalom; a 

hazugság létmegvonó, a látszatot létranggal felruházó és 

lét-el-távolító funkciói lépnek a helyébe. Ennélfogva a 

hazug kijelentések formájában szerveződő nyelv energe-

tikai középpontja önmagán kívül van, mivel a hozzá-nem-

tartozás széttartó erői, az igazságtól elszívott, s ugyanak-

kor az igazság elrejtésére/elleplezésére fordított nyelvi 

erők bomlasztó hatáskifejtései mozgatják. Ezért a hazug-

ság, a nyelv felől nézve, nem képes hosszasan fenntarta-

nia magát; kifejlése az önfelszámolás, önlerombolás irá-

nyába tart. Miközben a hazugság állapota a színlelés 

nyelvén megvalósul, a valós és valóságteremtő nyelv el-

valótlanul. 

A platóni „képmás” ebben a nyelvi kontextusban 

sem veszti érvényét, inkább csak a maga helyére kerül. A 

színlelés nyelve ma sem lehet több és más, csak az igazat 

mondó nyelv képmása. 
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A HALLGATÁS „RETORIKÁJA” 

Látás és hallás 

A nyelv és a beszéd tapasztalatát többnyire a hangos 

megszólalással, a mondással és a kimondással azonosítjuk. 

A hallgatással sokkal ritkábban foglalkozunk, s olyankor is 

inkább a beszédhez csak járulékosan hozzátartozónak te-

kintjük. Holott a beszélő által kimondott hangok nemcsak 

hogy felcsendülnek, de hallatszanak is úgy a beszélő, mint 

másvalaki(k) számára. A hallás, meghallás éppúgy a be-

széd része, mint a mondás, kimondás. A beszéd pedig 

nemcsak megszólalás, hanem hallgatás is.  

Ontológiai szempontból tekintve a beszéd az ember-

nek nem csupán egy pszichikai megnyilvánulása, hanem 

‒ M. Heidegger kifejezésével ‒ az önmagára és a környe-

zetére nyitott, a megértés módján létező emberi lét „eg-

zisztenciális szerkezete”, amely „konstitutív a jelenvaló-

lét egzisztenciája számára”. 1  A beszéd létkonstitutív 

funkciója viszont csak a hallás és a hallgatás fenoménjei 

révén válik teljessé, mivel „a szóbeli beszédhez lehető-

ségként tartozik hozzá a hallás és a hallgatás”.2 Az em-

beri lét a hallgatásban éppúgy önmagát alkotó/alakító 

módon tárul fel, mint a megszólalásban. H.-G. Gadamer 

ugyancsak erre utal, amikor úgy véli, hogy a nyelvet ‒ 

melynek értelemösszefüggéseiben mindig is a lét tárul fel 

és szólal meg ‒ „a legsajátabb lehetőségeiben” ápolni és 

gondozni egészében nem jelent mást, mint „beszélgetés-

ben lenni”. Ehhez pedig hozzá tartozik „a helyes szó 

megtalálása éppúgy, mint a sokat mondó hallgatás”.3 A 

                                                 
1 Martin Heidegger: Lét és idő. (Ford. Vajda Mihály.) Gondolat, Bu-

dapest 1989. 306‒307. [Martin Heidegger: Sein und Zeit. Max Nie-

meyer Verlag, Tübingen 2001. 161.] 
2 Uo. 307. [161.] 
3 Hans-Georg Gadamer: A nyelvek sokfélesége és a világ megértése. 

(Ford. Egyedi András.) Athenaeum. Mi az esztétika? I(1991)1. 13. 
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hallás viszont, mint a beszédhez tartozó egzisztenciális 

lehetőség, egyaránt hozzátartozik a megszólaláshoz és a 

hallgatáshoz. A figyelmesebb vizsgálódás pedig egyene-

sen arra utal, hogy a hangos beszéd és a hallgatás volta-

képpen a hallás tapasztalatában tartoznak szervesen össze. 

Valahányszor a hallás kérdése felmerül, önkéntele-

nül is a látással hozzák összefüggésbe. Ebben nyilván 

szerepet játszik a látás „világtörténelmi elsődlegessége”, 

aminek a filozófiai fogalomképzés területén is meghatá-

rozó jelentőséget tulajdonítanak.4 Arisztotelész Metafizi-

kájának első mondatai a látás elsőbbségét hangsúlyozzák 

az összes többi érzékszervvel szemben. Arisztotelésznek 

bizonyára igaza van, amikor úgy véli, az ember minden 

érzékszerve közül a szem a legfontosabb, mert a látás te-

szi jelenvalóvá a legtöbb különbséget s a látható világ 

egészét, és ezért minden érzékelési mód közül ez áll a 

legközelebb a megismeréshez és a különbségtevéshez.5  

A látás elsőbbségével azonban szemben is áll a hal-

lás. Ennek fontosságát maga Arisztotelész is hangsúlyoz-

za, mivel „a hallás segítségével fogjuk fel az emberi be-

szédet, és a beszéd egyetemessége mindent meghalad”.6 

Gadamer viszont ‒ éppen Arisztotelésznek ehhez az el-

gondolásához csatlakozva ‒ megkérdőjelezi a látás és 

hallás merev, leegyszerűsítő szembeállítását. Egyáltalán 

szembeállítható-e ez a kettő? A hallás vonatkozásában mi 

áll szemben a látással: a hang vagy a szó? A hang ‒ teszi 

                                                                                       
[Hans-Georg Gadamer: Die Vielfalt der Sprachen und das Verstehen 

der Welt. GW. Bd. 8. Ästhetik und Poetik I. Kunst und Aussage. J. C. 

B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1993. 349.] 
4 Vö. Hans-Georg Gadamer: A hallásról. (Ford. Simon Attila.) Vulgo 

II(2000)3-4-5. 25. [Hans-Georg Gadamer: Über das Hören. In Uő: 

Hermeneutische Entwürfe. Mohr Siebeck, Tübingen 2000. 48.] 
5 Vö. uo. 25, illetve: Hans-Georg Gadamer: Hallani ‒ látni ‒ olvasni. 

(Ford. Schein Gábor.) Nagyvilág (2001)1. 128. [Hans-Georg Gadamer: 

Hören ‒ Sehen ‒ Lesen. GW. Bd. 8. Ästhetik und Poetik I. Kunst und 

Aussage. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1993. 271.] 
6 Uo. [271.] 
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fel a kérdést Gadamer ‒ „végtére is, nem valami más?”7 

Számára világos, hogy „a hallás itt nem ugyanazon mó-

don van elgondolva, mint ahogy a látás értelméről beszé-

lünk”, s maga Arisztotelész kínál érveket a látás és a hal-

lás analógiája ellen, amikor azt hangsúlyozza, hogy „aki 

hall, az ezáltal még valami többet is hall, nevezetesen a 

láthatatlant, s mindazt, amit elgondolhatunk ‒ mivel van 

a nyelv”.8 Ugyanis nem csupán a látható világ, hanem az 

univerzum egésze az, aminek a megértésére törekszünk. 

A hallás „többletét” nem önmagában a hang és annak 

meghallása nyújtja, mint ahogy a látás vélt elsőbbségét 

sem lehet a szemnek egy konkrét funkciójára visszave-

zetni. Külön-külön egyik sem az ember kiváltságos ké-

pessége, hanem „a hallás és a látás összjátéka” az, ami az 

ember számára kitüntetett adottság.9 Ez korántsem merül 

ki abban a mindennapi felismerésben és a pszichológia 

által is megerősített tényállásban, hogy a hallás és látás 

kompenzálhatja egymást: aki rosszul lát, többet használja 

a fülét; aki gyengén hall, megpróbálja szemével az ajak-

mozgásokat leolvasni. A hallás és a látás viszonya vi-

szont ennél sokkal összetettebbnek bizonyul. Ugyanis a 

hallás kitüntetettsége abban áll, hogy „a hallás nem pusz-

ta hallást jelent, hanem a szavak meghallását”.10 A hallás 

és a látás leegyszerűsítő szembeállítása alkalmával az tör-

ténik, hogy „a hallást csupán egyetlen meghatározott 

funkciója felől vesszük fontolóra”,11 s ez nem kevésbé 

érvényes ‒ fűzhetjük hozzá Gadamer megállapításához ‒ 

a látásra is. Amennyiben a hallás és a látás összjátékát az 

olvasásra vonatkoztatjuk, nem arról a természetes szük-

                                                 
7 H.-G. Gadamer: A hallásról. 25. [48.] 
8 Uo. [48.] 
9 „Mindenki tudja ‒ mondja Gadamer ‒, hogy a héja jobban lát az em-

bernél, a macska pedig jobban hall nála. A hallás és a látás összjátéka 

azonban ősidőktől fogva az embert tünteti ki különleges módon.” ‒ 

H.-G. Gadamer: Hallani ‒ látni ‒ olvasni. 128. [271.] 
10 Uo. [271.] 
11 Uo. [271.] 
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ségletről van szó, hogy látni kell ahhoz, hogy elolvashas-

suk az írást, hanem arról, hogy „hallanunk kell” ‒ akkor 

is, ha nem hangosan, hanem magunkban olvasunk ‒, 

„amit az írás mond”, mivel „hallani tudni egyet jelent a 

megértéssel”. 12  Mivelhogy a hallás „mindannak teljes 

univerzumát átfogja, amit elgondolhatunk”, s mint ilyen 

„ez mégiscsak inkább a nyelvet jelenti”13 ‒ vonja le a kö-

vetkeztetést Gadamer. 

Hangzás és hallás 

A hallás tehát a beszédhez, s átfogóbb értelemben a 

nyelvhez tartozó egzisztenciális lehetőség. Míg a gondo-

lat hangzó kimondása ‒ hangnyelvi megformálása ‒ és 

közlése a beszéden alapul, addig a gondolat akusztikus 

felfogása a halláson alapul; a beszéd hangzóvá/hangzássá 

formálja a gondolatot, a hallás pedig felfogássá változtat-

ja a hangzást, melynek értelemtartalma ezáltal a hallga-

tásban tárul fel. Mivel az ember ‒ heideggeri kifejezéssel 

‒ „beszélő létezőként mutatkozik meg”, s a nyelv nem 

valamiféle „kézhezálló eszköz”, hanem „a jelenvalólét 

létmódjával bír”,14 a hallás a jelenvalólét legteljesebb nyi-

tottsága a legsajátabb lenni-tudására, mindkét irányban: 

mind önmagára, mind pedig a másokkal való együttlétére. 

Az előbbi vonatkozásban emeli ki J. Derrida ‒ a kérdés 

husserli fenomenológiai vizsgálatához kapcsolódva ‒ 

hogy az önmagunkat „beszélni-hallani” folyamata „az 

önaffekció egy abszolút egyedi típusa”, amely az önaf-

fekció más formáitól eltérően semmiféle olyan közvetí-

tést nem igényel, amit a „sajáton” kívül, a világban kelle-

ne lefolytatni,15 s ily módon az önmagán belül levésnek, a 

                                                 
12 Uo. 129. [272.] 
13 H.-G. Gadamer: A hallásról. 25. [49.] 
14 M. Heidegger: i.m. 312, 313. [166, 167.] 
15 Vö. Jacques Derrida: A hang és a fenomén. A jel problémája Hus-

serl fenomenológiájában. (Ford. Seregi Tamás.) Kijárat Kiadó, Buda-

pest 2013. 100. [Jacques Derrida: La voix et le phénomène. Introduc-
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közvetlen önérzékelésnek, egyszóval az ember önmagá-

hoz való legteljesebb közelségének az állapota, mint a 

legtisztább jelenlét, s egyben a legalapvetőbb énkonstitú-

ció. 16  De ugyanakkor a hallás „konstitutív a beszélés 

számára” is, s így része van abban is, ahogyan a beszéd a 

„világban-benne-lét feltárultságát”, a „megértő egymás-

sallét artikulációját” konstituálja.17 Tehát az embernek a 

mások felé való irányultsága, az emberi együtt-lét nyitott-

sága ugyancsak a hallás révén válik leginkább lehetővé. 

Gadamer úgy véli, hogy a hallás tapasztalatában mu-

tatkozik meg ténylegesen, hogy milyen „közeli és benső-

séges viszonyban van egymással” a nyelv és az emberi 

hang.18 Felmerül a kérdés: milyen értelemben nyelvi egy 

hang? Mi különbözteti meg a húrok rezgésétől, a mada-

rak énekétől, avagy éppenséggel a belső lelki tapasztala-

taink „néma” hangjaitól? Gadamer abban látja az alapve-

tő különbséget, s egyben a nyelvi hang sajátos teljesítmé-

nyét, hogy a nyelv nevekkel megnevez, s a név ‒ onoma 

‒ nemcsak tulajdonnévként, abban az értelemben, hogy 

valakit így vagy úgy hívunk, hanem mindenféle főnév-

ként is hívás. Egy szó hív, azaz megszólít valakit, de ez-

zel együtt „még valami mást is mond: azt, amit gondo-

lunk”.19 A hívás/megszólítás arra is kiterjed, amit mon-

dunk, mivel a kimondott hang mintegy előhívja/ 

előszólítja a kimondatlanból, a gondolat mélyéből a 

mondottat.20  

Azt, ahogy a név mindkét vonatkozásban hívást je-

lent, Gadamer az ébrenléttel, az éber állapotban való je-

                                                                                       
tion au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl. Édi-

tion Quadrige, 1993 / Presses Universitaire de France, Paris 1967. 88.] 
16 Vö. uo. 95. [83.] 
17 M. Heidegger: i.m. 309, 307. [163, 162.] 
18 H.-G. Gadamer: A hallásról. 25. [49.] 
19 Uo. 26. [49.] 
20 Azt már Heidegger is hangsúlyozza, hogy „az, amiről a beszédben 

szó van, meghatározott szempontból és bizonyos korlátok között min-

dig »megszólított«”. ‒ M. Heidegger: i.m. 307. [162.] 
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lenléttel kapcsolja össze. Ez azáltal van „jelen”, hogy a 

név mondódik, s mivelhogy ami így jelen van, már „va-

lódi beszéd”, amely valakinek mond valamit, a megszólí-

tott, úgy is, mint akihez a szó szól, s úgy is, mint amit 

előszólít, nem „valakiként/valamiként” áll elő, hanem 

hangzó jelenlétként ‒ beszédeseményként ‒ csendül fel, 

amely „ébrenlétet ébreszt”.21 A szó „hívóereje” nemcsak 

a megszólítottakat hívja a jelen-létbe, hanem ezzel együtt 

az éber emberi állapotot is előhívja, a mondottra való 

odahallgatást, mint halláseseményt. Az (oda)hallgatás te-

hát elvileg osztozik a beszédesemény hangzó jelenlétében. 

A szó mint hívóerő, akárcsak bármely más erő, olyan 

önmagából kifejlő képesség, amely mindig az általa elő-

hívott másban ‒ mondásként kifejlő erőként éppenséggel 

a mondottakra figyelő hallásban és meghallgatásban ‒ re-

alizálódik ténylegesen. Azonban a szó szabad hívóerejére 

is érvényes, hogy egy másik ‒ s éppen általa ébresztett ‒ 

szabad erőbe ütközve véges és korlátozott megvalósulást 

nyer. Az ember éber állapota azzal jár, hogy nem veti alá 

magát öntudatlanul az előjövő mondottaknak, hanem 

odahallgat, s szabadságában áll, hogy „ezt vagy azt gon-

dolja, erre vagy arra hallgat vagy éppenséggel nem hall-

gat”. 22  Ebben áll az ember voltaképpeni szabadsága ‒ 

mutat rá Gadamer ‒, ami e tekintetben is a látás és a hal-

lás egy lényegi különbségére irányítja a figyelmet: míg a 

látáson alapuló szabadság a szemlélődés kontemplatív 

szabadsága, addig a gondolkodás és a cselekvés valós 

emberi szabadsága a halláson alapul. 

Gadamer felfogása szerint az ideális beszéd- és hal-

lásesemény megvalósítója az irodalmi szöveg, amely 

„úgymond önmagától ad hangot, és nem beszél senki ne-

vében, sem egy isten, sem pedig egy törvény nevében”. 

Úgy véli, hogy az irodalmi szó „ideális kimondója az 

                                                 
21 Vö. H.-G. Gadamer: i.m. 26. [49.] 
22 Uo. [49.] 
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ideális olvasó”.23 Az ideális olvasó egyszersmind az ideá-

lis hallgató is, aki azt hallja/hallgatja az olvasás folyamán, 

amit a „belső fül” hall meg. 24  A költői szó a „szépen 

mondott” szó, amely „a legtöbbet mondó szó” is egyben. 

A költői szó soha nem szépen megformált puszta hang-

képződményként jelenik meg, hanem mond valamit. A 

költői mondás/hallgatás jelenében a mondott egésze jele-

nik meg, oly módon, hogy ami van, az a mondásban van 

jelen egészen, azaz e megjelenés nélkül semmi lenne. 

Ezért a figyelmünk sem pusztán a szépen mondás módjá-

ra irányul, hanem annak a meghallására, amit elő-

hív/előszólít, s ami ily módon mintegy önmagától és ön-

magáért beszél. Különben „elveszne a szó léthatalma és a 

beszéd tartalmi ereje”. És mégis, a kimondás szépen 

mondott mivoltán múlik, hogy a költői szöveg önmagától 

és önmagáért beszél.25 Mivelhogy a legszebben mondott 

és a legtöbbet mondó szó ‒ név, a létet hívó/szólító név, 

amire a leginkább (oda)hallgatunk; a hívás és a hallgatás 

legtisztább egysége. Mert, mi más a név, „mint a legutol-

só sűrítés, amelyben a lét önmagára hallgat”. A poézis lé-

nyege szerint a legtisztább beszéd- és hallásesemény: 

„lenni a »szóban«”.26 

Attól függetlenül, hogy a látásnak és a hallásnak a 

leegyszerűsítő szembeállítása kérdéses, a látás és hallás 

különbsége hermeneutikai szempontból lényeges, mivel ‒ 

Gadamer megállapítása szerint ‒ „a hermeneutikai jelen-

                                                 
23 Hans-Georg Gadamer: A szó igazságáról. (Ford. Poprády Judit.) In 

A szép aktualitása. T-Twins Kiadó, Budapest 1994. 126. [Hans-Georg 

Gadamer: Von der Wahrheit des Wortes. GW. Bd. 8. Ästhetik und Po-

etik I. Kunst und Aussage. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 

1993. 47.] 
24 Gadamer úgy véli, hogy még az eposzok szóbeli előadása esetén is 

létezik ilyen „ideális »olvasó«”, vagyis „hallgató”, aki az élőben 

(el)hangzó előadáson át „meghallja azt, amit csak a belső fül hall 

meg”. ‒ Uo. 126‒127. 
25 Vö. uo. 130. 
26 Uo. 138. 
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ség a hallás elsőbbségén alapul”. A nyelv révén a hallás 

számára elvileg bármi hozzáférhető. Míg a többi érzéke-

ink mindegyike ‒ a látást is beleértve ‒ a maga specifikus 

mezőjében jeleníti meg a tapasztalatot, addig a hallás „a 

nyelvi világtapasztalat egyetemességében” részesül, mint 

„az egészhez vezető út”, mert „a logoszt tudja hallgat-

ni”.27 Minden olyan tapasztalat, amely nyelvileg kimond-

ható, a hallás útján számunkra be is fogadható. A „logosz” 

nem egyszerűen a szót jelenti ‒ mutat rá Gadamer ‒, ha-

nem a beszéd folyamatát, s mindazt, ami megvalósul és 

kifejeződik benne/általa. A „szó” sohasem az „első szó”, 

hanem maga a beszédesemény, melyhez hozzátartozik a 

hallgatás, mint ahogy a hallgatással a mondottak értelmé-

re való várakozás is együtt jár.28 A hallgatáshoz tartozó 

várakozásban éppúgy hívóerő szabadul fel, mint a fel-

hangzó megszólalásban. Ezért, bár beszéd közben mindig 

a mondottak (el)hangzó jelen(lét)ében találjuk magunkat, 

mégsem a felhangzó szóra, mint a mondani akarásként 

kifejlő erő megformált hangként való artikulációjára fi-

gyelünk, hanem arra, amit mondani akarunk. S hallgató-

ként, bár az elhangzó szó hangszíne, hangneme stb. kész-

tet odahallgatásra, mégsem magát a hangot, hanem a 

mondottak értelmét igyekszünk meghallani. Mindannyian 

tapasztaljuk, hogy „aki beszéd közben a saját hangjára fi-

gyel, megakad, és aki egy beszéd hallgatása közben a 

hangra figyel, nem érti meg az elgondoltat”.29 A hang oly 

                                                 
27 Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermene-

utika vázlata. (Ford. Bonyhai Gábor.) Gondolat, Budapest 1984. 321. 

[Hans-Georg Gadamer: Warheit und Methode. Grundzüge einer philo-

sophischen Hermeneutik. GW. Bd. 1. Hermeneutik I. J. C. B. Mohr 

(Paul Siebeck), Tübingen 1990. 466.] 
28  Vö. Hans-Georg Gadamer: Cultura și cuvântul. (Trad. Octavian 

Nicolae ‒ Val. Panaitescu.) In Elogiul teoriei; Moștenirea Europei. 

Polirom, Iași 1999. 27. 
29 Hans-Georg Gadamer: Kora romantika, hermeneutika, dekonstruk-

tivizmus. (Ford. Horváth Géza.) Athenaeum. Mi az esztétika? I(1991)1. 

56. [Hans-Georg Gadamer: Frühromantik, Hermeneutik, Dekonstruk-
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módon tartozik hozzá a beszédhez, hogy a felhangzás és 

meghallás jelenében jeleníti meg a beszédeseményt, de 

ami beszédként ily módon történik, az mindig túlmutat a 

hozzátartozó hangzás artikulációján. A beszéd mint je-

len(lét) nem a puszta hangzó megjelenés maga, hanem 

mindaz, ami e jelenben/jelenként történik. A párbeszéd 

lényege éppen abban áll ‒ hangsúlyozza Gadamer ‒, 

„hogy a megértés és a megértetés nem a »vouloir dire«-

ben, vagyis a szóban rejlik, hanem abban, amit minden 

keresett és megtalált szón túl kívánunk kimondani”.30 

Éppen a mondás hangzó jelenén túlmutató beszéd-

történés szemszögéből válik beláthatóvá, hogy a hallás 

elsőbbségének hermeneutikai jelentősége nem merül ki a 

megszólaltatás egyetemességében. Gadamer pontosan azt 

emeli ki, hogy a hallásnak a látással szembeni elsőbbsé-

gével kapcsolatos régi felismerés a hermeneutikai kérdés-

feltevésben új jelentőséget kap, mivel „a nyelv, amelyben 

a hallásnak része van, nemcsak abban az értelemben uni-

verzális, hogy minden megszólalhat rajta”. A hermeneu-

tikai tapasztalat éppen abban különbözik az összes többi 

világtapasztalattól, hogy nem csupán a tapasztalásbeli je-

len felszínén terjed ki, hanem egy „egészen új dimenziót 

tár fel, a mélységdimenziót, melyből a hagyomány eljut 

azokhoz, akik jelenleg élnek”. 31  A hallás úgy tartozik 

hozzá a tapasztalás nyelvi közegéhez, hogy mélységében 

is kiterjeszti azt, s a tapasztalat mélyéből előjövő értelem 

is hallhatóvá válik mindabban, ami a beszélés jelenében 

megszólal. Ezen a ponton kapcsolódik össze ténylegesen, 

lényegi hozzátartozásként a hallás és a hallgatás. A mély-

                                                                                       
tivismus. GW. Bd. 10. Hermeneutik im Rückblick. J. C. B. Mohr (Paul 

Siebeck), Tübingen 1995. 128.]  
30 Uo. [128.] A Derridával folytatott vita mozzanataként emeli ki és 

hangsúlyozza Gadamer ezt az ‒ egyébként a filozófiai hermeneutika 

nézőpontjából kézenfekvő ‒ elvet, melyet érvényesítendő „differenci-

aként” éppen Derrida állít szembe kritikailag a hermeneutika általa 

vélt, elmarasztalandó „fonocentrizmusával”. 
31 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 321. [467.] 
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ségében megnyíló hallgatás egyszerre a „belső füllel” tör-

ténő hallást lehetővé tevő valódi hallgatás és e hangtalan 

hangzásban előjövő hívás iránti várakozás, a „hagyomány 

szavára” figyelő odahallgatás.32 Ekként teljesül „az igazi 

hallgatás feladata”, melyben leginkább az irodalmi szö-

veg olvasása részesít.  

Hallás és megértés 

A voltaképpeni téma, amit a hallás filozófiája elénk 

állít, Gadamer szerint így fogalmazható meg: „A hallás-

ról van szó, ám egyben mindig a megértésről is”. Hiszen 

a megértés lényege szerint „artikulált beszéd.”33 A hallás 

és megértés egységének és szétválaszthatatlanságának a 

gondolata a nyelvnek a látáshoz, illetve a láttatáshoz való 

viszonyát is a szokásostól eltérő megvilágításba helyezi. 

A nyelv „szemléletessége” valójában nem abban áll, 

hogy képi benyomásokat ébresztve mintegy „elém teríti” 

és láttatja is azt, amiről szó van, hanem inkább „hangké-

pek” módján teszi azt érthetővé az elme számára. A nyelv 

szemléletessége olyasmi, ami nem akar igazán szemléle-

tesség lenni, mivel az érzéki képzetet a hallgatásban 

megnyíló hallás révén egyfajta értelmi (be)látásra váltja 

át.34 Ez nyilvánvalóan összefügg a nyelv beszédjellegével. 

Aligha találhatjuk másutt pontosabb és körültekin-

tőbb feltárását a beszéd és hallás kapcsolatának, mint 

Heideggernél. Egyrészt a beszéd alapvető összefüggése 

az emberi léttel abban áll, hogy „az ember beszélő léte-

zőként mutatkozik meg”, ami nem azt jelenti, hogy „lehe-

tősége van a hangnyelvi közlésre”, hanem azt, hogy az 

ember létmódja a megmutatás és a megmutatkozás, a vi-

                                                 
32 „A hallgatásnak mindig is az volt a lényege, hogy a hallgató hall-

gatni tudja a mondát, a mítoszt, a régiek igazságát.” ‒ Uo. [467.] 
33 H.-G. Gadamer: A hallásról. 26. [49.] 
34 A nyelv szemléletessége „kevésbé látás, mint inkább az odahallga-

tásként és megértésként felfogott hallásnak, mint nekem mondottnak a 

belső vonatkoztatottsága”. ‒ Uo. [49.] 
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lágnak és önmagának a feltárása és kifejezése.35 A be-

szédben mondottak viszont a hallás révén az értelem 

számára mutatkoznak meg. A megértés és az érthetőség 

összefüggése a beszéddel a hallás egzisztenciális lehető-

ségén alapul, amely magához a beszéléshez tartozik.36 „A 

hallás ‒ mondja Heidegger ‒ konstitutív a beszélés szá-

mára. S ahogy a hangnyelvi megformálás a beszéden ala-

pul, úgy alapul az akusztikus felfogás a halláson.”37 

Észrevehető, hogy Heidegger itt a szokványosan ér-

tett viszonyt megfordítja, s ezáltal a beszéd és a megértés 

viszonya is új megvilágításba kerül. Nem a beszéd alapul 

a hangnyelvi megformáláson, sem pedig a hallás az 

akusztikus felfogáson, mint ahogy azt a felszíni tapaszta-

lás mentén tételezni szokás, hanem fordítva: a beszéd fo-

lyamata és a mondottak tagolódása az, ami egy bizonyos 

hangzásbeli megformáltságot is kivált, és ‒ hasonlókép-

pen ‒, a hallás (értelmi) tagolódása/tagoltsága az, amivel 

a hangzás hallhatósága, felfogása együtt jár. Heidegger 

kijelenti: „A hallás és a megértés eleve a mondotthoz 

mint olyanhoz kapcsolódik.”38 Kézenfekvő lenne ezt úgy 

érteni, hogy az ember ért, mivel hall, vagyis, hogy a hal-

lás a mondottak értésének a feltétele. Az előbbi heidegge-

ri gondolat viszont értelmileg az ennek éppen ellentmon-

dó előzetes kijelentésekhez kapcsolódik: „A jelenvalólét 

hall, mivel ért”; „A beszélés és a hallás a megértésen ala-

pul.”39 Tehát az értés a hallás alapja, azaz ténylegesen 

csak azt halljuk (meg), ami érthető, a hallás pedig értő, 

megértő hallás. 

                                                 
35 M. Heidegger: i.m. 312. [165.] „...ez a létező [az ember] a világ és 

jelenvalólét felfedésének a módján van”. ‒ Uo. [165.] 
36 „Nem véletlenül mondjuk, ha valamit nem hallunk »jól«, hogy nem 

»értettük«”. ‒ Uo. 309. [164.] 
37 Uo. [164.] 
38 Uo. 316. [168.] 
39 Uo. 309, 311. [164, 165.] 
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Heideggernek a beszéd lényegével kapcsolatos el-

gondolásából három olyan mozzanatot emelhetünk ki, 

amelyek a fentieket alátámasztják.  

Először is, „a beszéd az érthetőség artikulációja”,40 

ami azt jelenti, hogy a beszéd már eleve érthetően szólal 

meg és hangzik, s nem a befogadó értelmezésben tagoló-

dik jelentésegységekre. A beszélés folyamatában mindig 

egy jelentésegész tagolódik jelentésegységekre, amelyek 

szavakban öltenek testet. Nem a különálló szavakhoz csa-

tolunk jelentésegységeket, mivel mindegyik ilyen jelen-

tésmozzanat az egészre vonatkoztatott, az egész „része”, 

és éppen ezért csakis az egészre vonatkoztatottságában 

érthető.41  

Továbbá, egy szó csak azáltal szó, hogy elkülönül 

más szavaktól, melyek a beszéd folyamatában ugyanarra 

a jelentésegészre vonatkoznak, de mindegyikük máskép-

pen szólaltatja meg azt. Ugyanis a beszéd beszélés vala-

miről, s az, amiről a beszédben szó van, „meghatározott 

szempontból és bizonyos korlátok között mindig »meg-

szólított«”.42 Mindegyik szó tehát megszólítás, amely a 

többi szótól való különbözőségén alapul, azon a sajátos 

módon, ahogyan éppen ő „szólítja meg” a „valamit”, 

amiről szó van. De amit vele kapcsolatban kimond, az 

sohasem marad meg a megszólított „valami” partikulari-

tásának a szintjén, hanem jelentésegészként szólal meg. 

Jelentésegészként ‒ mindegyik szóban, attól függően, 

hogy melyiknek ki/mi a megszólítottja. Ily módon a je-

lentésegész a nyelvben nem egy homogén kontinuumként, 

hanem a szavak által tagolt jelentésegységek értelemösz-

szefüggéseként tárul fel.  

                                                 
40 Uo. 306. [161.] „Az érthetőség már az elsajátító értelmezés előtt is 

eleve tagolt.” ‒ Uo. [161.] 
41 „Az érthetőség jelentésegésze szóhoz jut. A jelentések szavakban 

öltenek testet. Nem pedig a szódolgokat látjuk el jelentésekkel.” ‒ Uo. 

[161.] 
42 Uo. 307. [162.] 
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Végül pedig minden valamiről való beszédnek „ön-

kimondás jellege van”.43 Heidegger e tekintetben is pon-

tosít. A beszéd folyamatában végső fokon mindenkor az 

emberi lét önmagát mondja ki. De ez nem olyasmit jelent, 

hogy ezáltal valami „belső” kikerül és megmutatkozik a 

külső világban. Hanem azt, hogy az ember a beszéd-

ben/beszédként van ténylegesen „kint” a világban, s ek-

ként az artikulált kintlevőségként, a kimondottakként ta-

golt „kívül-létként” láttathatja/mutathatja magát nemcsak 

mások előtt, hanem önmaga számára is.44 A világban való 

kintlevés véges, tagolt és megformált megjelenést feltéte-

lez, elkülönülést a más kintlevőktől, és belátható, felfog-

ható, érthető elhelyezkedést a másokkal való viszonyok 

rendjében. A kintlevés szemléletessége ezen a tagoltságon 

alapul. De ez mégsem valamiféle képi megmutatkozás, 

hanem beszélő megszólalás, mégpedig a mondottaknak a 

megszólítás/megszólítottság általi artikulációja módján. 

A megszólalásnak a megszólítások és a mondottak meg-

szólítottsága révén való artikulációja. Ez az artikulációs 

teljesítmény emeli a beszélést az érthetőség szférájába, 

melyben a kintlevőség szemléletessége a meghallgatás-

ban érvényre jutó hallhatóságként nyer érzéki befogadást. 

Hallás és megértés elválaszthatatlansága és egysége 

Gadamer felfogása szerint is a beszéd végrehajtásának 

egyik kulcsmozzanata. A beszéd minden esetben megkö-

veteli a kimondott szó megértését, a saját szavainkét is. 

Nemcsak az élő beszéd, hanem az olvasás példája is ezt 

mutatja. Senki sem képes olvasni anélkül, hogy „kizárná 

az olvasásból a megértést”. Ha pedig valakit megkérünk, 

hogy olvasson fel valamit, akkor fogjuk érteni, ha ő maga 

                                                 
43 Uo. 308. [162.] 
44 Amikor a jelenvalólét beszél, „kimondja magát, de nem azért, mint-

ha mindenekelőtt egy külsővel szemben elkülönülő lenne, mint »bel-

ső«, hanem azért, mert világban-benne-létként megértőn már eleve 

»kint« van. Amit kimond, az éppen a kívül-lét...” ‒ Uo. 308. [162.] 
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is érti, amit olvas.45 Ugyanis „hallás és megértés elvá-

laszthatatlanságában a nyelv egész artikulációja szólal 

meg”. Ebbe nem csupán a nyelv hangjai, hanem a beszélő 

gesztikulációi, valójában lényének minden megnyilvánu-

lása beletartozik. Mindezeknek együttesen kell „meggyő-

ző egységgé” szerveződniük. „Ha ez az egység hiányzik, 

nem értünk.”46 A beszéd pszichológiai és kommunikáció-

elméleti leírásaitól eltérően, amelyek „kísérőjelenségek-

nek” minősítik a gesztikulációt, s általában hajlamosak 

különválasztani a verbális és non-verbális összetevőket, 

hermeneutikai szempontból éppen ezek szétválaszthatat-

lan egysége bizonyul a megértés hordozójának.  

Gadamer viszont még ennél is továbblép, hang-

zás‒kimondás‒megértés, illetve a hallás‒hallga-

tás‒megértés nyelvi egysége irányába, ami azt mutatja, 

hogy hangzás és kimondás, valamint hallás és hallgatás 

éppen a megértésben tartoznak szétválaszthatatlanul 

egymáshoz. Mert mit jelent az, hogy az ember érti a saját 

szavát? Gadamer ezt egy ellentapasztalaton keresztül vi-

lágítja meg. Amikor egy teremben túl nagy a hangzavar, 

az ember nem érti a saját szavát. De ebben a megállapí-

tásban nemcsak az fejeződik ki, hogy a túl erős hangok 

elnyomják a saját hangunkat. Nem csupán a külső, füllel 

való hallás akadályozásáról van szó, hanem ennél valami 

sokkal lényegesebbről, az értés mikéntjéről: arról, „hogy 

azért nem értjük a saját szavunkat, mert nem látjuk, hogy 

a másik hogyan fogja fel”.47 A másik esetében sem arról 

van szó, hogy meghallja-e a fülével, amit mondunk, ha-

nem arról, „hogy a szavaink miként érkeznek meg a cím-

zetthez”, vagyis hogy érti-e és azt érti-e, amit mondunk. 

Csakis ennek az értésnek az alapján fogja hallani is ‒ ha a 

zaj miatt nem is a külső füllel, de a „belső füllel” min-

                                                 
45 Vö. H.-G. Gadamer: Hallani ‒ látni ‒ olvasni. 128; H.-G. Gadamer: 

A hallásról. 26. [49.] 
46 Uo. [49.] 
47 H.-G. Gadamer: Hallani ‒ látni ‒ olvasni. 128. [270.] 
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denképpen ‒, amit mondunk. Ehhez kétségkívül érthető-

nek kell lennie annak, amit mondunk. De ebből nem kö-

vetkezik, hogy mi magunk ezt közvetlenül értjük is. 

Csakis a másik megértésén keresztül fogjuk mi magunk 

is ténylegesen érteni, amit mondunk, illetve mondani 

szándékozunk. S ha bekövetkezik ez az értés ‒ ha a sza-

vaink megérkeznek a címzetthez ‒, akkor „hallani” is 

fogjuk a saját szavunkat, még ha a hangunkat teljességgel 

el is nyomja a hangzavar. 48  Mint ahogy fordítva is, a 

partnerünk is akkor fogja ténylegesen érteni, amit mon-

dunk neki, ha látja, hogy mi magunk hogyan értjük azt. 

Ez viszont korántsem csupán a mondandónk szándékolt-

ságától függ, mint ahogy az ő ránk hallgatásában sem 

csupán érteni akarásának a szándéka valósul meg. Egyi-

künk értése sem teljes a másik értése nélkül, hanem min-

dig csak a másik értésén keresztül teljesedhet ki megér-

téssé. Más szóval, nem kívül állunk a beszélésen és a vele 

összetartozó hallgatáson, hanem mindketten belül állunk 

rajta, és a megértés önki(be)teljesítő folyamata/játéka tart 

össze abban az egységben ‒ az érthetőség közösen épített 

világában ‒, amelyben halljuk a saját szavunkat, mivel a 

másik érti, amit mondunk. Ezért a beszédben a hangnem 

kétségtelen jelentősége sem az elhangzó hang minőségé-

ben mutatkozik meg, hanem az azt kifejező látványban, 

hogy a másik hogyan érti a hozzá idézett szavainkat. A 

beszéd folyamatában „látni”, hogy a másik érti, amit 

mondunk, tehát nem annyira a másik közvetlen látványát 

jelenti ‒ a ránk figyelő tekintetét, az értő odahallgatását 

megjelenítő vonásait, testtartását ‒, hanem azt az egészet, 

ami ebben „látszik”, mégpedig oly módon, hogy saját 

szavunkként „hallatszik”. A megértés folyamatában 

mindez olyannyira szétválaszthatatlanul tartozik össze, 

                                                 
48 „Azt is kérdezhetnénk, hogy a címzett megértésének minden meg-

akadása, ami egyik gondolkodói alaptapasztalatunk, valójában nem 

arra vezethető-e vissza, hogy a szavak nem érkeznek meg hozzá.” ‒ 

Uo. 128. [270.] 
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hogy szinte értelmetlen az értés valamely mozzanata kap-

csán külön képről és hangról, látásról és hallásról, beszé-

lésről és hallgatásról értekezni. 

Hallgatva hallás 

A hallás kapcsán Gadamer a kimondott szó státuszá-

nak különlegességére irányítja a figyelmünket. A kimon-

dott szó nem azonos a szótárban található szavakkal, ha-

nem „valakinek mondott szó”, amely „a hallásnak van ki-

szolgáltatva”. „A beszéd legmélyebb felelősségéhez 

tartozik ‒ mondja Gadamer ‒, hogy a kimondott szót nem 

lehet úgyszólván visszahívni”, már „ahhoz tartozik, aki 

hallja”.49 A kimondott szót tehát valaki hallja és értelme a 

hallásban realizálódik, a szó a hallásban teljesedik ki. 

Ahhoz, hogy valaki (meg)hallja a szót, amit hozzá intéz-

nek, hallgatnia kell a beszédet. A hallás éppúgy tagolja a 

hallgatás folyamatát, mint a szavak kimondása a beszélés 

folyamatát. A mondás és a hallás, a beszéd tagoltsága és 

a hallgatás tagoltsága „egy új egységbe vonódik össze”, 

melyet a valakinek mondott szó jelenít meg. 

A hang és a hangzás a nyelv része, a hallás és a hall-

gatás viszont a beszéd része. Nem külön hallunk és hall-

gatunk, hanem hallgatva hallunk. Úgy, ahogy a nyelv 

visszatartottan/visszavontan van jelen a beszédben ‒ nem 

magát juttatja érvényre, hanem a mondottakat ‒, a hallás 

is visszatartottan/visszavontan van jelen a hallgatásban. 

Nem arra hallgatunk, amit hallunk, hanem arra, amit 

mondanak, s csak annyira halljuk, hogy (meg)értsük. A 

tényleges hallás a hallgatás artikulációja. A szavak közti 

csendet halljuk, miközben a beszédet hallgatjuk.  

A magyarban egyetlen szavunk van a hallgatás je-

lenségének a kifejezésére. Egyazon szóval fejezzük ki azt, 

amikor valaki valakit/valamit hallgat (meghallgat), vala-

kire/valamire (oda)hallgat/(rá)hallgat (a másikra, önma-

                                                 
49 H.-G. Gadamer: A hallásról. 27. [50.] 
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gára, a mondottakat befogadva és megfogadva, saját cse-

lekvő erővé változtatva), valamit elhallgat (elrejti, eltit-

kolja, nem hozza szóba), illetve azt, hogy nem beszél, 

csendben marad, vagyis hallgat (visszatartja/visszafogja a 

beszédet), elhallgat (többé nem szólal meg). Vannak 

nyelvek, amelyek különbséget tesznek az előbbiek és az 

utóbbi között, s más-más kifejezéseket használnak a hall-

gatás megnevezésére.50 

Annak, hogy a hallgatás a beszéd része, illetve hogy 

a hallgatás konstitutív jelentőségű a beszéd végrehajtása 

tekintetében, hermeneutikai szempontból különleges je-

lentősége van. Mindazok az megközelítések, amelyek el-

sődlegesen a beszédet tartják szem előtt, s a hallgatást 

csak a beszéd járulékának tekintik, nem vetnek számot a 

hallgatás jelentőségével. Holott valójában beszélni bármi-

lyen körülmények között is csak a hallgatás alapján lehet-

séges. A saját beszédet az elhangzó szavak és mondatok 

közé iktatódó hallgatás tagolja hallható és értelmes egy-

ségekre. Ha valaki folyamatosan, szünetek és megszakí-

tások nélkül próbálna „beszélni”, nemcsak hogy nem 

lenne érthető, amit mond, hanem nem is lenne képes 

mondani valamit. Mint ahogy a partnere is csak a beszéd-

ben érvényre jutó hallgatás alapján képes meghallani a be-

szédet és meghallgatni a mondottakat. Tehát nem a beszéd 

az elsődleges, hanem valójában a hallgatás az alap, amely-

nek hangzó és értelemi tagolása képezi a beszédet. 

Valójában a hallgatásnak is, akárcsak a beszédnek ‒ 

Heidegger kifejezésével ‒ a megértés „az egzisztenciális 

fundamentuma”. Ez a beszélgetés különféle tapasztalata-

iban is megnyilvánul. Nem feltétlenül a folyamatosan 

fenntartott, szakadatlan beszéd vezet megértéshez. Vala-

minek a túlbeszélése ‒ mutat rá Heidegger ‒ „a legkevés-

bé sem kezeskedik arról, hogy ezáltal a megértés előbbre 

                                                 
50 Például a németben: „hören”, „schweigen”; a románban: „ascultare”, 

„tăcere”. 
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jut”. A hosszadalmas megbeszélés „elfedi a megértett 

dolgot”, csupán „látszatvilágosságot kölcsönöz neki”, de 

igazából „a trivialitás értelmetlenségéhez” vezet. Adott 

esetben a hallgatás beszédesebb lehet, s a kevés szó in-

kább vezethet megértéshez, mint a folyamatos szóára-

dat.51 Mivel a hallgatás a beszéd része, nem azonosítható 

a némasággal. A néma nem azt bizonyítja, hogy hallgatni 

tud, hanem a maga módján próbálja kifejezni és megér-

tetni magát, tehát „a »beszélés« felé tart”. A némához ha-

sonló a hallgatása annak, „aki természettől fogva keveset 

beszél”, de akkor, amikor elkerülhetetlenül közölni kell 

valamit, ő sem lesz képes hallgatni.52 Az igazi beszélés-

nek valójában nem az ilyenszerű nem-beszélő, semmit 

nem mondó hallgatás a része, hanem a „tulajdonképpeni 

hallgatás”, amely mondanivalóval bír, illetve amely ér-

demi, hiteles mondanivalót közvetít az üresjáratú beszé-

léssel szemben. Ilyenkor a hallgatást megjelenítő „hallga-

tagság” válik ténylegesen beszédessé, ez az, amit a beszé-

lés közepette valójában meg lehet hallani, mivel ebből 

hallatszik ki a másik számára is felfogható értelem.53 

Odahallgatás 

Az a belátás, hogy a hallás az értésen alapul, tényle-

gesen a hallgatás mint odahallgatás esetében igazolódik. 

                                                 
51 M. Heidegger: i.m. 311. [164.] „Aki az egymással-beszélés során 

hallgat, az tulajdonképpenibb módon »adhat értésre valamit«, azaz in-

kább alakíthat ki megértést, mint az, aki nem fogy ki a szóból.” ‒ Uo. 

[163.] 
52 Vö. uo. [164.] 
53 „Csak az igazi beszélésben lehetséges a tulajdonképpeni hallgatás. 

A jelenvalólétnek ahhoz, hogy hallgathasson, mondanivalóval kell 

rendelkeznie, azaz rendelkeznie kell önmaga tulajdonképpeni és gaz-

dag feltárultságával. Ekkor a hallgatagság kinyilatkoztat, és véget vet 

a »fecsegésnek«. A hallgatagság a beszélés móduszaként oly ereden-

dően artikulálja a jelenvalólét értelmességét, hogy belőle származik az 

igazi hallani-tudás és az áttekinthető egymássallét.” ‒ Uo. 311‒312. 

[164.] 
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A tapasztalatunk, hogy sosem zajokat és hangkomplexu-

mokat hallunk, hanem berregő autót, pattogó tüzet, a ki-

mondott szót stb., s hogy „tiszta zajt” hallani csak mes-

terségesen lehetséges, Heidegger szerint arra utal, hogy 

„a világban-benne-lét már eleve a világonbelüli kézhezál-

lónál tartózkodik”; mint ahogy a megértés módján való 

emberi létezésünk is azt jelenti, hogy a jelenvalólét „mint 

lényegszerűen megértő, mindenekelőtt a megértettnél 

van”.54 Más szóval: „az odahallgatás létmódja is a megér-

tő hallás”.55 A hallásban nem a hangra, hanem a dologra 

vagyunk nyitottak, amely hangzik, azaz nem a hangzás-

nál, hanem a hangzó dolognál magánál vagyunk, s a hall-

gatás nem merül ki abban, hogy halljuk a hangot, hanem 

lényegileg azt jelenti, odahallgatunk arra, amit a dolog/a 

másik mond. Az odahallgatás nem puszta fülelést jelent 

arra, hogy mit mondanak; úgy, ahogy nem eredményez 

megértést az üresjáratú szószaporítás, nem jöhet létre 

megértés a buzgó odafülelés útján sem. Az „éppen-csak-

odafülelés” ‒ mondja Heidegger ‒ „a halló megértés 

privációja”.56 Igazi odahallgatás csak ott válik lehetővé, 

„ahol a szólás és a hallás egzisztenciális lehetősége adva 

van”, mivel nem a megértés alapul az odahallgatáson, 

hanem fordítva: „odahallgatni az tud, aki már megért”.57 

Heidegger arra is ráirányítja a figyelmet, hogy, bár a 

megértésben való megalapozottság a beszéd és az oda-

hallgatás lényegi egzisztenciális meghatározottsága, ezek 

az alapvető emberi megnyilvánulások „az önmagát ki-

mondó beszéd” mint közlés folyamatában a kiüresedés és 

értelmetlenné válás veszélyének is ki vannak téve. A köz-

lés folyamatában az odahallgató azáltal válik a feltárult 

lét részesévé, hogy kapcsolatba kerül azzal, amiről szó 

van. De ilyenkor többnyire „nem annyira azt a létezőt érti 

                                                 
54 Uo. 310. [164.] 
55 Uo. [163.] 
56 Uo. 311. [164.]  
57 Uo. [164.] 
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meg az ember, amiről szó van, hanem arra hallgat oda, 

amit mondanak róla”, s ezt a kimondóval közösen csak 

körülbelül, felszínesen, azaz egy bizonyos „átlagosságban” 

értik meg, mint olyasmit, amit a beszéd mint közlés min-

dig „továbbad és megismétel”.58 A beszéd közlő mivolta 

tehát már eleve magában hordoz egyfajta megalapozat-

lanságot, ami azáltal, hogy az „átlagos értelmezettség” 

„magátólértetődősége és magabiztossága” a közlés előre-

haladó folyamatában egyre kevesebb eséllyel csatol visz-

sza „a beszéd tárgyának az alapjaihoz”, „a teljes talajta-

lanságig fokozódik”.59 Ily módon konstituálódik a fecsegés, 

mint „a gyökértelen jelenvalólét-megértés létmódja”, az 

önmagához úgy viszonyuló lét, mint „talajtalan lebegés”.60 

A felfokozódott fecsegés során már nincs amire oda-

hallgatni, és nincs amit megérteni; az általános érthetőség 

folytán bármi, amit mondanak, ugyanúgy érthető. A fe-

csegés rövidesen gondtalan csevegésbe vált át, mivel már 

nincs semmi új, amit mondani lehetne; bármi ugyanúgy 

mondható. A hallgatás már nem szakítja meg, nem tagolja 

és nem alapozza meg a mondottakat. A lét a nyelv felszí-

nén lebeg, s a beszéd elveszíti minden értelmi mélységét. 

Értő hallgatás 

Hermeneutikai szempontból a megszólalás és hallga-

tás vonatkozásában a hagyománnyal folytatott párbeszéd 

kitüntetett jelentőségűnek bizonyul. A gadameri herme-

neutika felfogása szerint a hermeneutikai tapasztalatnak, 

amely mélységében hagyományként terjed ki és tartozik 

hozzánk, a nyelv a végrehajtási formája. A hagyomány és 

interpretálója között beszélgetés játszódik le, s az emberi 

léttörténés és létmegértés vonatkozásában döntő, ami a 

hagyománnyal folytatott beszélgetésben játszódik le.61 Az, 

                                                 
58 Uo. 316. [168.] 
59 Uo. 317, 318. [169, 170.] 
60 Uo. 318, 328. [170, 177.] 
61 Vö. H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 320. [467.] 
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hogy a hagyomány hozzánk tartozik, illetve hogy mi hoz-

zá tartozunk egy hagyományhoz, azt jelenti, hogy a ha-

gyomány megszólít minket, elér a szava hozzánk, s mi-

nekünk, a hagyományban benne állókként, hallgatnunk 

kell azt, ami a hagyományból eljut hozzánk. Ezáltal vol-

taképpen a tényleges hagyománytörténés válik lehetővé, 

tudniillik az, hogy minden megszólalás lényegében nem 

más, mint hagyománytörténés, és „a szó, amely hagyo-

mányként száll ránk, s amelyet hallgatnunk kell” „úgy ta-

lál belénk, mintha megszólítana bennünket, és egyenesen 

hozzánk akarna szólni”.62 Ez azon a sajátos dialektikán 

alapul, amely a hallgatásban rejlik. Ennek lényege nem 

abban áll ‒ hangsúlyozza Gadamer ‒, hogy minket a ha-

gyomány „szava” kimozdít az addigi hallgatásunkból 

(„mert aki hallgat, azt úgyszólván megszólítják”), hanem 

fordítva: éppen azáltal válunk ténylegesen hallgatókká, 

hogy a hagyomány mindig is megszólít bennünket, s akit 

megszólítanak, „annak ‒ akár akarja, akár nem ‒ hallgat-

nia kell”.63 A hagyomány nem olyasmi, ami mellett kö-

zömbösen el lehet menni, miközben egy jól kijelölt jelen-

beli célt határozottan követünk, s ezért nem lehet úgy 

másfelé hallgatni sem, mint ahogy el lehet nézni valami 

mellett, egy meghatározott irányba tekintve.64  

A megszólítottságunk és odahallgatásunk játékában 

válik számunkra hozzáférhetővé, s ezáltal a jelenünk ré-

szévé „a hagyomány igazsága”. A minket elérő hagyo-

mánytartalom mindig újonnan, a mi nyelvünkön és a je-

lenünk horizontjában szólal meg, s akkor ‒ mondja 

Gadamer ‒ „előjön valami, s ettől fogva van, ami addig 

nem volt”. Ami ilyenkor történik, hasonló a tényleges be-

szélgetéshez, „amelyből valami olyasmi is kijön, amelyet 

saját erejéből egyik partner sem fog át”.65 A hallgatásban 

                                                 
62 Uo. [467.] 
63 Uo. [467.] 
64 Vö. uo. 320‒321. [466.] 
65 Uo. 321, 320. [466.] 
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egyrészt a tapasztalat mélységdimenziót nyer, mivel a 

hallgatásban „szólal meg” és válik hallhatóvá az, ami a 

mélyben van, másrészt viszont éppen ez a mélység az, 

ami megszólít azáltal, hogy a hallgatásban érzéki közel-

ségbe kerülve „mélyen érint” minket. De milyen „érzék”, 

milyen „fül” az, amely a tapasztalatunkban előjövő ta-

pasztalati mélységet „hallja” meg?66 Valójában a tapasz-

talat mélységi tagolódásáról van szó, s arról, hogy a ha-

gyomány „szava” éppen ezt az artikulációt jeleníti meg, 

azt, ahogyan a hagyománytörténés értelemösszefüggéssé 

szerveződik, és akként nyílik meg számunkra. 

A hagyomány létmódja ténylegesen nem az érzéki 

közvetlenség, hanem a nyelvi tapasztalat. A nyelv törté-

nésjellege a hallgatáson alapul; a hallgatásban kapcsolja 

össze a nyelv a mondottak (történelmi) mélységét a jelen 

aktuális tapasztalataival. A hagyomány és a jelen között 

folyó nyelvi kommunikáció olyan történés, amely minden 

megértésben lejátszódik. A hagyományt mint nyelvet 

megértő hallgatás „a saját nyelvi világviszonyába vonja 

be a hagyomány igazságát, amikor értelmezi a szövege-

ket”, s ez maga a hermeneutikai történés, mint „a hagyo-

mányban mondottak megszólalása”, mely „egyszerre el-

sajátítás és értelmezés”. 67  A fecsegés ellehetetleníti a 

hallgatást, elfedi a hagyományt, s ezáltal meggátolja az 

igazság mélységdimenziójának a megnyílását. Ezért a fe-

csegés „igazsága” mindig csak felszíni és felületes marad. 

A hagyomány igazi megszólaltatása szempontjából fon-

                                                 
66 A Bábel tornya történetről írja Gadamer, hogy „a történet kifejezőe-

reje olyan nagy, hogy aligha lehet kitérni aktualizálása elől”. Majd 

hozzáfűzi: „Úgy gondolom, hogy eléggé mélyen érint minket ahhoz, 

hogy mai füllel hallhassuk.” ‒ H.-G. Gadamer: A nyelvek sokfélesége 

és a világ megértése. 4. Mit jelent „mai füllel” hallani? [Hans-Georg 

Gadamer: Die Vielfalt der Sprachen und das Verstehen der Welt. GW. 

Bd. 8. Ästhetik und Poetik I. Kunst und Aussage. J. C. B. Mohr (Paul 

Siebeck), Tübingen 1993. 340.] 
67 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 321. [467.] 
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tos a zavartalan hallgatás, amely nem enged teret a fe-

csegésnek. 

Gadamer a zavartalan hallgatás feltételét abban az 

erőfeszítésben látja, ahogyan „negatívan viszonyulunk 

saját magunkhoz”, távol tartva a saját vélekedésekből, 

előítéletekből fakadó elvárásokat, annak érdekében, hogy 

„helyesen nézzük a dolgot”. 68  Mindezek természetesen 

részt vesznek az értelmezésben, mint az értelemegész ki-

bontakozását mozgásba hozó értelmező fogalmak, de az 

értelmezés lényege éppen abban áll, hogy az értelmező 

fogalmak visszavonásával, önmegszüntetéssel juttatja ér-

vényre a dolognak, a szövegnek, a hagyománynak az ér-

telmét.69 Mégis, az értelmező fogalmak nem segédeszkö-

zök, mivel szavak, és úgy viselkednek az értelmezés fo-

lyamatában, mint bármelyik szó a beszéd folyamatában: 

azaz a dolognak (az értelemnek) „a belső tagolódásához 

tartoznak”, s ez azt jelenti, hogy nem tárgyiasulnak, így 

saját létük szerint megragadhatatlanok, mivel létük éppen 

az eltűnésben levés: önnön valóságukban csak annyira 

mutatkoznak meg, hogy érvényre juttassák magát a dol-

got (az értelmet), amiről szó van.70 A hagyomány értelmi 

tagolása tehát a hallgatás kontinuumának értelmező meg-

szólalásokkal való tagolásaként történik. Mint megszóla-

lások csak addig és annyiban érvényesek, amennyiben 

hallhatóvá/érthetővé teszik a hagyományt mint érte-

lemösszefüggést. Csupán a hallgatás artikulációjaként 

van létjogosultságuk, s ezen túlmenően nincs önálló létük. 

A beszélésnek ez a paradox módja biztosítja a zavartalan 

odahallgatást a hagyomány szavára. A fecsegés esetén a 

                                                 
68 Uo. 322. [469.] 
69  „Az értelmező fogalmak mint olyanok a megértésben egyáltalán 

nem válnak tematikussá. Ellenkezőleg: az a rendeltetésük, hogy eltűn-

jenek a mögött, amit értelmezve megszólaltatnak. Az értelmezés para-

dox módon akkor helyes, ha képes arra, hogy ilyen módon eltűnjék.” ‒ 

Uo. 279. [402.] 
70 Uo. 328. [477.] 
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hangosan elhangzó értelmező szavak önállóságra tesznek 

szert, s ily módon a hagyomány szavának a helyébe ke-

rülnek, elnyomva az értő hallgatást. 

Hallgatni egymás(t)ra 

Általában hajlamosak vagyunk arra, hogy a beszédet 

(és a nyelvet) a cselekvés oldaláról ragadjuk meg, olyan 

tettként (beszédtett, nyelvjáték), amely valamilyen létre-

hozáshoz, megvalósuláshoz vezet. Kevésbé figyelünk ar-

ra, hogy a beszéd összegyűjtés is. Egybegyűjti a történte-

ket, közel hozza egymáshoz és egybe rendezi az idő és a 

tér távol eső elemeit, résztvevőit pedig a mondottak és 

hallottak közösségében egyesíti. Erről az oldaláról tekint-

ve a beszéd tapasztalatára, még inkább hangsúlyossá vá-

lik a hallgatás konstitutív szerepe, nem csak odahallga-

tásként, hanem egymás hallgatásaként és együtt hallga-

tásként.  

Úgy is feltehető a kérdés, hogy vajon nem éppen a 

hallgatás a beszéd alapvető létmódja? A hangos beszéd 

mint beszélés valamiről, mindig kívül is helyez többé 

vagy kevésbé önmagán, a beszéden. Ténylegesen a hall-

gatásban áll benne az ember a beszéd közegében. A ben-

neállás módján való hallgatás nemcsak odahallgatás, nem 

is csak egymás hallgatása, hanem együtthallgatás: a leg-

teljesebb megszólalása és meghallása annak, ami a be-

széd csendjéből előjön. A hangos kimondás, hallhatóvá 

tétel csak elenyésző töredékét jeleníti meg ennek a teljes-

ségnek. Ezt mindenki tudja, akinek elmélyült hallgatás-

tapasztalata van. Mint ahogy azt is gyakorta tapasztaljuk, 

hogy valakiknek minél teljesebb az együttléte, annál na-

gyobb teret nyer a hallgatás a beszélgetéseikben; úgy-

mond, kevés szóból is értik egymást, alig szükséges, 

hogy szót váltsanak. 

A figyelmesebb vizsgálódás során tehát beláthatóvá 

válik, hogy az együtt levés a hallgatásban, az együtthall-
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gatás a beszéd voltaképpeni alapja.71 A beszéd csak azok 

körében bontakozik ki, akiknek részük van az együttes 

hallgatásban. Ez mindig előtte jár a beszédnek, s a beszéd 

akként valósul meg, hogy megtöri, feltöri és artikulálja az 

(együtt)hallgatás csendjét. 

Ezt a belátást Heidegger ide vágó elgondolása is alá-

támasztja. Úgy véli, hogy már a hallásnak köszönhetően 

az emberi lét nyitott a saját létmódjára, tehát másokkal és 

a világgal szemben. A „valamit meghallás” a másokkal 

való nyitott együttlét egzisztenciális feltétele. 72  Az 

együttlét nem úgy tartozik hozzá a világban-benne-léthez, 

mint puszta belevetettség, hanem úgy, mint „megértő 

egymássallét” és „gondoskodó egymássallét”, melynek 

artikulációja a beszéd. Az együttlét mindig megosztott. A 

beszédben és beszédként osztjuk meg egymással a meg-

értő és gondoskodó együttlétünket.73 Ez ténylegesen csak 

az egymásra-hallgatás folyamataként lehetséges, mivel 

ebben formálódnak az együttlét lehetséges módozatai, 

mint amilyen a követés és az együtthaladás. Mint ahogy 

az oda-nem-hallgatás folyamatában képződnek az együtt-

lét „privatív móduszai”, az ellenszegülés, a dacoskodás, 

az elfordulás.74 

Heideggerhez hasonlóan, Gadamer is úgy véli, hogy 

– bár paradoxnak tűnő módon – a hallgatásra való képes-

ségünkben mutatkozik meg a leginkább, hogy a szabad 

beszélgetés a másikkal való találkozás játékában miként 

képes kiemelni a saját világunkba való bezárkózásunkból, 

                                                 
71 Olyanformán van ez, mint ahogy a zene példája is mutatja. A zene 

eredendően: „együtténeklés”. S ehhez hasonlóan, akkor is, ha játsszák, 

a zenének „ily erős közösséget kell alapítania, s a hallásban egyesíte-

nie”. ‒ H.-G. Gadamer: A hallásról. 29. [53.] 
72 „A valamit meghallás a jelenvalólétnek mint együttlétnek az egzisz-

tenciális nyitott-léte mások felé. Sőt, a hallás a jelenvalólét elsődleges 

és tulajdonképpeni nyitottságát konstituálja a maga legsajátabb lenni-

tudására...” ‒ M. Heidegger: i.m. 309. [163.] 
73 Vö. uo. 307, 308. [162.] 
74 Vö. uo. 309‒310. [164.] 
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s mennyire sikerül fölébe emelkednünk az emberi kap-

csolatainkat korlátozó előítéleteinknek. A kölcsönösen 

odaforduló, odafigyelő, odahallgató nyitottság egymás 

iránt az, ami a beszélgetés szabad mozgását fenntartja. A 

szabad beszélgetés lehetetlenné válik, mihelyt a partnerek 

valamelyike nem kellőképpen nyitott a beszélgetésre.75 

Bármely emberi kapcsolat alapja az egymás iránti 

nyitottság. A beszélgetésben megvalósuló nyitottságnak 

két irány van. Nemcsak a partner számára áll fenn, ami-

kor „engedjük, hogy mondjon magáról valamit”, s meg-

hallgatjuk azt, amit mond magáról, hanem a magunk irá-

nyában is érvényesülnie kell, egyáltalán hagynunk kell, 

hogy mondjanak nekünk valamit.76 A nyitottságnak tehát 

kettős irányultsága van: nemcsak azt kell engednünk, 

hogy a másik mondjon magáról valamit, s nemcsak neki 

kell megnyílnia ebben a mondásban, hanem magunknak 

is hagynunk kell, hogy a másik mondjon nekünk valamit, 

s a mondanivalója iránt nekünk is meg kell nyílnunk az 

odahallgatásban. És ez a kettős nyitottság a beszélgetés 

mindegyik résztvevője irányában érvényes. 

E kettős nyitottságban tárul fel a hallgatás valóságos 

dialektikája. „Az egymáshoz tartozás ‒ mondja Gadamer 

‒ egyúttal mindig azt jelenti, hogy hallgatni tudjuk egy-

mást.” 77  Ebben mindig a lenni hagyás, a megengedés 

szabad játéka érvényesül. De ez soha nem jelent vak en-

gedelmességet, feltétlen alárendelődést a másik akaratá-

nak, sem a másik kényszerítő alávetését a saját akara-

tunknak. Az engedés/hagyás egyszerre érvényesül mind-

két irányban: a másik és a magam irányában egyaránt. A 

                                                 
75 Vö. Hans-Georg Gadamer: Hermeneutica clasică şi hermeneutica 

filosofică. (Trad. Gabriel Cercel.) In Adevăr și metodă. Vol. 2. Teora, 

București, 2001. 450. [Hans-Georg Gadamer: Klassische und 

Philosophische Hermeneutik. GW. Bd. 2. Hermeneutik II. J. C. B. 

Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1990. 116.] 
76 Vö. H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 253. [366.] 
77 Uo. [366.] 
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megengedésként kifejlő nyelvi erő szabad erő, amely sa-

ját szabadságomnak a hallgatásban/hallgatásként való ér-

vényre-juttatása folytán fejti ki hatását. A hallgatás elő-

idézésével a saját mondás visszafogásaként, visszatartá-

saként válik lehetővé, hogy a másik egyáltalán mondjon 

valamit. Egyedül a megengedő hallgatásom szabad ereje 

az, ami kiválthatja, szóra bírja a másik megszólalásában 

és mondásában ható nyelvi (ellen)erő aktivitását.  

Itt a nyelvi erő hatóképessége érvényesülésének egy 

lényegi sajátosságára bukkanunk: ahhoz, hogy a másik 

részvétele irányában kifejtse a pozitív hatását a beszélge-

tésben, azzal együtt a magunk irányában is ki kell fejtenie 

a negatív hatását a hallgatásban, a saját megszólalás és 

mondás visszatartásaként.78 Engedni az erő negatív ha-

táskifejtésének, hallgatni, ahhoz, hogy a másik beszélhes-

sen, voltaképpen nem más, mint az (el)szenvedés konsti-

tutív mozzanata a tapasztalatszerzésben. A szenvedés út-

ján újat tapasztalni ‒ a szabad beszélgetésben sem 

történik ez másként. Ugyanis a nyitottság nem egyszerű-

en a másik másságára való megnyílást jelenti, hanem a 

meghallását annak, amit mond. E mondásban és a mon-

dottakban való találkozásra való nyitottság ténylegesen a 

mondottak értelmére, átfogó igazságára való megnyílást 

jelenti, egy olyan új létállapotot, amelyben a hallgató és a 

beszélő egyaránt meghaladja létének addigi partikularitá-

sát, s kimozdul ebbe az ‒ egyikük partikularitására sem 

visszavezethető ‒ közösbe. 

Gadamer számos utalást tesz arra, hogy az egymás-

sal való együtthallgatás/együtthaladás egyetemes tapasz-

talat; nemcsak az élő beszélgetésben, hanem olyan hely-

zetekben is ‒ mint a hallgatóság előtt elmondott beszéd, 

vagy az olvasás ‒ érvényesül, amelyekben nem tűnik 

                                                 
78 Erre utal Gadamer, amikor leszögezi: „A másik iránti nyitottság te-

hát annak az elismerését is magában foglalja, hogy önmagammal 

szemben is érvényesítenem kell magamban valamit, akkor is, ha nem 

lenne senki más, aki ezt érvényesítené velem szemben.” ‒ Uo. [366.] 
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egyértelműnek a partner részvétele és a nyitottság struk-

turális kettőssége. 

A hallgatóság előtt elmondott beszéd folyamatos kí-

sérlet arra, hogy a hallgatókat „gondolkodó beszélgetésbe” 

vonja be, s együtthaladásra és válaszadásra késztesse. Ez 

a hatáskifejtés nem kimondottan a szónok erőfeszítései-

ből adódik, hanem a beszédhez hozzátartozó hallás és 

hallgatás aktivitásából. Sőt, ha a szónok szándékosan tesz 

is ilyen erőfeszítést, az csak akkor éri el igazán a hatását, 

ha a hallgatásban való együtthaladás folyamatát felerősít-

ve, egyúttal meg is szűnik abban. A hallgatóság tényleges 

együtthaladása a mondottakkal abból adódik, hogy „a 

hallás nem egyszerűen valaminek a fölvétele”, nem 

olyanszerű rögzítés, mint egy géppel való felvétel, mivel 

az elhangzó szavak a kérdés‒válasz dialektikájaként vég-

bemenő megértésben érik el a hallgatókat, ami azt jelenti, 

hogy mindig válaszokat is igényelnek.79 Ennyiben még a 

népes hallgatóság előtt mondott beszéd is ‒ mondja 

Gadamer ‒ „beszélgetés sokféle néma válasszal”. A meg-

szólítás és odahallgatás ‒ tehát végső fokon az egymásra 

hallgatás ‒ játékának ebben az esetben is megértésként 

kell megvalósulnia, ami nem feltétlenül jelent egyetértést 

is, de azt mindenképpen, hogy a résztvevők közös erőfe-

szítéseik révén valami értelmesben részesülnek, s ezáltal 

olyan együttlét képződik, melyben mindannyian közelebb 

kerülnek ‒ még ha vitatkozva is ‒ egymáshoz és az igaz-

sághoz.80 

Az olvasás ugyancsak jó példával szolgál az egy-

másra hallgatás és az olvasottakkal való együtthaladás 

                                                 
79 Ezért az sem mindegy, hogy a szónok felolvas, vagy szabadon be-

szél. A hallgató ‒ figyelmeztet Gadamer ‒ mindig észre fogja venni a 

különbséget aközött, hogy egy felolvasást követ, „vagy pedig kísérő-

ként halad együtt a beszéddel, mely őt szabadon, a szóválasztás találé-

konyságával, együttgondolkodásra hívja föl”. ‒ H.-G. Gadamer: A 

hallásról. 27. [51.] 
80 Vö. uo. [51.] 
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vázolására. Gadamer hangsúlyozza, hogy az olvasás 

„nem kibetűzés”, hanem az olvasottak megértése.81 Olva-

sásnak ténylegesen „a megértő olvasást nevezzük”.82 Az 

olvasás megértése viszont nem is szóról szóra haladás. 

Aki érteni akarja az olvasottakat, „annak meg kell értenie 

valamit, amit a másiknak is értenie kell és amit a másik 

érteni tud”. Ez azt jelenti, hogy olvasóként, „a maga 

megértésében mindig már a mondottak egészének a köze-

lében van”, s az olvasás úgy zajlik, mint „az egymást értő 

emberek közötti csere”.83 

Ennek az elgondolásnak a jegyében Gadamer több 

helyütt is azzal definiálja az olvasást, hogy: „beszélni ha-

gyás”.84 Az olvasás azt jelenti, hogy „beszélni engedjük, 

ami le van írva”. 85  Ehhez természetesen hozzátartozik, 

hogy magunkat is engedjük megszólítani az olvasottak ál-

tal, engedjük (meg)hallani a leírtak szavát. Ez viszont 

nem jelenti azt, hogy az olvasás „hallás”, a füllel való 

hallás értelmében, „még akkor sem, ha egy felolvasás 

hallgatóját hallgatónak nevezzük”.86 Az való igaz, hogy a 

szöveget olvasva „belső füllel” hallgatjuk. Az olvasó, a 

fordító, az értelmező a „belső fülére” hallgatva hagyja a 

hallottakat beszélni. De mindez korántsem merül ki a 

puszta belső hallásban. Mindezzel együtt jár a szöveg 

szavának való engedelmességre, a hallottaknak a vele 

együtt történő újramondására, vagyis az olvasottak-

kal/hallottakkal való együtthaladásra való képesség. 

„Csak az képes hagyni, hogy a hallott beszéljen ‒ mondja 

                                                 
81 Vö. uo. [51.] 
82  Hans-Georg Gadamer: Fenomenológia és dialektika között. (Ti-

szóczi Tamás.) Vulgo II(2000)3-4-5. 16. [Hans-Georg Gadamer: 

Zwischen Phänomenologie und dialektik Versuch einer Selbstkritik. 

GW. Bd. 2. Hermeneutik II. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 

1990. 19.] 
83 Vö. H.-G. Gadamer: A hallásról. 27, 27‒28. [51] 
84 Vö. uo. 28. [52.] 
85 H.-G. Gadamer: Hallani ‒ látni ‒ olvasni. 128. [271.] 
86 H.-G. Gadamer: A hallásról. 28. [52.] 
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Gadamer ‒, aki megértette a hallást.”87 Tehát az olvasás 

is erős együttlétet alakít ki, az együttolvasásnak és az ol-

vasottakkal való együtthaladásnak az egymásra hallga-

tásban megalapozott értelemközösségét. 

Hallgatni egymásra ‒ a fentiek alapján olyan átfogó 

emberi igénynek mutatkozik, amely az emberi együttélés 

minden dimenziójában jelen van. Ez is, akárcsak a látás 

vagy a hallás, képesség, amelyre ki kell képezzük ma-

gunkat, s szüntelenül tovább kell képeznünk a mindenna-

pi gyakorlás folyamatában. Gadamer e tekintetben is igen 

árnyaltan vélekedik. Nemcsak azt kell megtanulnunk, 

hogy a másik halkabb hangjaira is odahallgassunk, és ne 

eresszük el a fülünk mellett, hiszen lehet, hogy többet 

mond és mélyebben értet az, aki nem a hangzás volume-

nére, hanem az értelem csendjében artikulálódó szavakra 

összpontosít.88  Hanem az engedelmességet is meg kell 

tanulnunk a mondottak minket megszólító értelemigénye 

iránt, de önmagunk iránt is ahhoz, hogy adott esetben 

harsány közbeszólás és hivalkodó kritika helyett inkább 

csak halkan mondjunk valamit.   

A hermeneutikai beállítódás táguló horizontjában a 

hallgatással kapcsolatos gadameri elgondolások egy min-

denkor és a magunk számára is megfontolandó tanulság-

ba futnak össze. A másik meghallgatásának a képessége – 

mondja Gadamer – igazi felemelkedést jelent a humani-

táshoz, ahhoz a mindnyájunk számára közös, átfogó és 

megalapozó emberi tartalomhoz, amelynek részesei, és 

egyúttal megalkotásának a résztvevői is vagyunk minden 

szabad beszélgetésben.89 A hermeneutikai beállítódás lé-

nyegében ennek a képességnek a kiképzésén alapul. Elsa-

                                                 
87 Uo. [52.] 
88 Vö. uo. 30. [55.] 
89  Vö. Hans-Georg Gadamer: Inaptitudinea pentru dialog. (Trad. 

Gabriel Cercel.) In Adevăr și metodă. Vol. 2. Teora, București, 2001. 

517. [Hans-Georg Gadamer: Die Umfähigkeit zum Gespräch. GW. Bd. 

2. Hermeneutik II. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1990. 215.] 
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játítva ezt, megnyílik a lehetőségünk mások tényleges 

meghallgatására, miközben mi magunk is a többiek fe-

lénk forduló és ránk hallgató figyelmének a felemelő él-

ményében részesülhetünk. 
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A KIMONDHATATLAN ALAKZATAI 

1. 

1.1. A beszéd és a nyelv többnyire a mondás, ki-

mondás tapasztalataként kerül be a filozófiai vizsgálódás 

horizontjába. A kimondás a beszéd alapvető létmódjának 

tekinthető. „A beszédet többnyire kimondják, sőt mindig 

már eleve ki van mondva” ‒ olvashatjuk Heideggernél.1 

A kimondás aktusában a nyelv előhozza, feltárja, a világ 

és a tapasztalat értelemösszefüggéseiben értelmezőleg 

megvilágítja a kimondottat. Az emberi létmegértést a 

nyelv mint kimondottság hajtja végre.2 

1.2. A kimondásra és annak a megértéssel való szer-

ves összefüggésére összpontosító pozitív irányultság egy-

részt bizonyos fokig a háttérbe szorítja a kimondhatatlan 

problémáját, másrészt negativisztikus színezettel ruházza 

fel. A kimondhatatlant hajlamosak vagyunk nyelvi elég-

telenségekkel társítani, vagy egyenesen a nyelven kívül 

helyezni. A „kimondhatatlan” szó jelentésrétegeiben is 

fellelhetjük a pozitív tartalmakat beárnyékoló, olykor ha-

tározottan tagadó szemantikai komponenseket.3  

                                                 
1 Martin Heidegger: Lét és idő. (Ford. Vajda Mihály.) Gondolat Kiadó, 

Budapest 1989. 315. [Martin Heidegger: Sein und Zeit. Max Niemeyer 

Verlag, Tübingen 2001. 167.]  
2 „A nyelv mint kimondottság a jelenvalólét-megértésnek az értelme-

zettségét rejti magában”; „A kimondottság a maga tagolt jelentésösz-

szefüggéseinek az egészében megőrzi a feltárult világ valamilyen 

megértését, és épp ily eredendően a mások együttes-jelenvalólétének 

és a mindenkori saját benne-létének valamilyen megértését is.” ‒ Uo. 

[167.] 
3 A „phasia”, „phanai” (= beszéd, beszélni) görög kifejezésekkel ro-

kon latin „affabilis, -e” jelentése beszédes, közlékeny, szívélyes, a 

„fandus”, „fandum, -i” pedig kimondhatót jelent. Ennek tagadása az 

„ineffabilis, -e”, magyarul kimondhatatlan, kifejezhetetlen, illetve le-

írhatatlan, nehezen kiejthető stb. A szótő jelentése összekapcsolódik 

az „infandum, -i” (= szörnyűség), „nefandum, -i” (= bűn, gonoszság) 

kifejezések jelentéstartalmaival is, jelezve, hogy ami hangtalan és 
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1.3. A kimondott és a kimondhatatlan nem minden 

közvetítés nélkül vonatkoztatható egymásra. Közöttük ott 

áll a kimondatlan, amelynek ugyancsak különféle alakzatai 

lehetnek, s azok nemcsak a megnevezés szintjén, de tar-

talmilag is gyakorta összemosódnak a kimondhatatlannal. 

1.3.1. A kimondatlannak számos oka lehetséges. 

Mindannyian tapasztaljuk, hogy ha a kimondás valami-

lyen körülmény folytán akadályoztatódik, a szándékolt 

mondandó részben kimondatlan(ul) marad. De az is lehet, 

hogy a mondanivalónak egy része önkéntelenül vagy 

szándékosan elhallgatott, visszatartott, s ezért marad ki-

mondatlan. Például egy adott helyzet azt követeli meg, 

hogy legyünk tapintatosak és valamit ne mondjunk ki. 

Ezért „a tapintathoz lényegileg hozzátartozik a ki-nem-

mondottság és a kimondhatatlanság”.4 

1.3.2. Továbbá, a kimondatlannal úgy is találkozha-

tunk/élhetünk, hogy a ki-nem-mondás lesz éppen a ki-

mondás. Azt is gyakran tapasztaljuk, hogy valamit úgy 

mondanak ki, hogy ténylegesen nem mondják ki, hanem 

közvetve mutatkozik meg és válik felfoghatóvá a kimon-

                                                                                       
mondhatatlan, az rejtőzködő, titokzatos, szörnyű és gonosz lehet. Azt, 

aki nem beszél, hallgatag, zárkózott, általában tartózkodóan kezelik, 

feltételezve, hogy esetleg rosszat forral. 
4 Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneu-

tika vázlata. (Ford. Bonyhai Gábor.) Gondolat Kiadó, Budapest 1984. 

35. [Hans-Georg Gadamer: Warheit und Methode. Grundzüge einer 

philosophischen Hermeneutik. GW. Bd. 1. Hermeneutik I. J. C. B. 

Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1990. 20.] A „kimondhatatlanság”-ot 

itt nyilván Gadamer sem a „kimondhatatlan” lényegi értelme szerint 

gondolja. Nem a kimondhatatlan egy megnyilvánulásáról van szó, ha-

nem a tapintatos beszéd megkövetelte ki-nem-mondottságról: „Mond-

hatunk valamit tapintatosan. De ez mindig azt jelenti, hogy valamit 

tapintatosan megkerülünk és elhallgatunk, s tapintatlanság kimondani 

olyasmit, amit csak megkerülni lehet. A megkerülés azonban nem azt 

jelenti, hogy eltekintünk valamitől, hanem azt, hogy úgy tartjuk szem 

előtt, hogy ne ütközzünk bele, elhaladjunk mellette. Ezért a tapintat 

segít bennünket abban, hogy távolságot tartsunk, kerüli a megütközte-

tőt, a tolakodást és a személy intimszférájának a megsértését.” ‒ Uo. 

[20.] 
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dással társuló elhallgatás folytán keletkező értelemössze-

függés révén. Ilyen esetben ténylegesen nem is a kimon-

datlannal, hanem a kimondásnak egy rafináltabb formá-

jával/technikájával szembesülünk.  

1.3.3. Végül azt is észre kell vennünk, hogy a ki-

mondatlan nem mindig azonos a ki-nem-mondottal. A ki-

nem-mondott jóval átfogóbb, mivel a mindenkori élő be-

szélés folyamatával objektíve is együtt jár. Mindannyian 

tudjuk a saját beszédtapasztalatunkból, hogy amikor kö-

zölni akarunk valakivel valamit, nem kell mindent ki-

mondanunk. Olyan jelentések is közvetítődnek, amelyek 

a szavak között, a kimondottak hátterében formálódnak, 

úgy, hogy hozzátartoznak a kimondottakhoz. A ki-nem-

mondott tehát nem marad kimondatlan. 

1.3.4. Számos tapasztalatunk van azzal kapcsolatban 

is, hogy valami azért marad kimondatlan, mert nem talál-

juk hozzá a kellő/találó szót, vagy éppenséggel még nincs 

is rá szó. Előállhat olyan nyelvi határhelyzet, hogy az át-

élt élmény nem képes nyelvileg kellőképpen artikulálód-

ni, s ezáltal kifejezésre jutni. Például a „kimondhatatlan” 

öröm- vagy fájdalomérzet ilyenkor inkább csak megmu-

tatkozik. A tapasztalatunknak vannak olyan nyelv alatti, 

nyelv mögötti területei, amelyek közvetlenül nem fejez-

hetők ki nyelvileg, vagy amelyek esetében a nyelvi kife-

jezés nem bizonyul elégségesnek. De megtörténhet az is, 

hogy a látszólagos kifejezetlenség vagy kifejezhetetlen-

ség éppen a pontosabb és nyomatékosabb kifejeződést 

szolgálja.5 A metaforák esetében észleljük, hogy a köz-

vetlen nyelvi kifejezés visszatartása mennyire felfokozza 

                                                 
5 Ugyanis ‒ mondja Roland Barthes ‒ „a nyelvben az emelkedik a mi-

nőség rangjára, amit a nyelv nem mond ki, nem artikulál. A kimondat-

lanban lakozik az élvezet, a gyengédség, a finomság, a túlcsorduló 

öröm, a legkifinomultabb Képzelet minden értéke”. ‒ Roland Barthes: 

A zene, a hang, a nyelv. (Ford. Szabó László.) Replika 2011/4. 199. 
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a kifejezés megmutató erejét.6 A kimondatlan tehát nem 

mindig azonos a kifejezetlennel; sőt lehet nagyon is kife-

jező. 

2. 

2.1. Az előbbi esetek egy általánosabb összefüggésre 

is rávilágítanak: arra, hogy a beszélés folyamatában bár-

mennyire is próbálunk maximális erőfeszítéseket tenni a 

kimondás érdekében, a mondanivaló részben vagy egé-

szében mégis kimondatlan marad. Ez viszont korántsem 

megy a nyelvi megnyilvánulásaink hatékonyságának a 

rovására, sőt, ellenkezőleg. De bizonyos korlátaik és ha-

táraik sem maradhatnak észrevétlenek. 

2.2. Ahhoz, hogy a beszéd folyamatának e sajátos-

ságait ‒ amelyek oly módon tűnnek ellentmondásosság-

nak, hogy mégsem akarnak igazán ellentmondásosak len-

ni ‒ kellőképpen megragadhassa, Polányi Mihály beveze-

ti a beszéd „hallgatólagos komponense” fogalmát. Ez 

alkalmas arra is, hogy a nyelvhasználat személyes össze-

tevőit is feltárja általa. Polányi abból az előfeltevésből 

indul ki, hogy a nyelv alkalmazása a dolgokra nem eleve 

formalizált és artikulált folyamat, hanem a dolgok meg-

nevezése „mesterség”, „s a dolgokról való beszélés” 

mindig személyes tudást és jártasságot igényel „e mester-

ség gyakorlásában”. 7  Ugyanakkor az is megfigyelhető, 

hogy a nyelv abbéli törekvésében, hogy a tapasztalatot 

teljesebben írja le, „egyre kevésbé lesz pontos”. A na-

gyobb pontatlanság viszont hatékonyabb szerephez juttat-

ja a „hallgatólagos ítéleteket”, a „személyes részvéte-

                                                 
6 „Lehet, hogy egy dolog csak metaforikus erejénél fogva érvényes; 

talán ebben rejlik a zene értéke is: hogy sikeres metafora.” ‒ Uo. 
7 Polányi Mihály: Személyes tudás I. Útban egy posztkritikai filozófiá-

hoz. (Ford. Papp Mária.) Atlantisz Könyvkiadó, Budapest 1994. 144. 

[Michael Polanyi: Personal Knowledge. Towards a Post-Critical 

Philosophy. Routledge and Kegan Paul, London (1958, 1962.) 2005. 

84.] 
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lünk” általi irányítást, amelyekre „a beszéd határozatlan-

ságának a feloldásához van szükség”.8 Csak e hallgatóla-

gos komponensnek a segítségével „vagyunk képesek 

bármit mondani a tapasztalatról”. Tehát a normál beszé-

lési folyamatban a hallgatólagos együttműködik a verbá-

lisan kifejezettel, a személyes a formálissal.9 Polányi vi-

szont azt is észreveszi, hogy ott, ahol a hallgatólagossal 

szemben a verbális artikuláció elégtelenné válik, a ki-

mondás és a kimondhatóság esélyei csökkennek, és a ki-

mondhatatlannal szembesülünk. Azt a területet ‒ mondja 

‒, „ahol a hallgatólagos komponens oly mértékben ural-

kodik, hogy az artikuláció gyakorlatilag lehetetlen” „a 

kimondhatatlan birodalmának fogjuk hívni”.10 

2.3. Hogyan érti Polányi ebben a kontextusban a 

„kimondhatatlan”-t? Szükségesnek véli pontosítani: „Szó 

szerint kell érteni, ha kimondhatatlan tudásról beszélek, s 

nem valamilyen misztikus tapasztalatra kell gondolni”11 ‒ 

teszi hozzá Wittgenstein Tractatusára irányuló kritikai 

utalásként. Ugyanis a saját megfigyelések „azt mutatták, 

hogy a szó szigorú értelmében semmit sem vagyunk ké-

pesek pontosan elmondani, amit tudunk, s így az, amit 

»kimondhatatlannak« nevezek egyszerűen valami olyas-

mit jelent, amit tudok, és jellemezni is tudom, de még a 

szokásosnál is pontatlanabbul, sőt esetleg csak nagyon 

homályosan”.12  A kimondhatatlan tehát azt fedi, ami a 

személyes tudás közelebbről nem meghatározható voltá-

val kapcsolatos, amely olyan „maradéknak” tekinthető, 

„amely kimondatlan maradt egy hiányos artikuláció 

után.”13 E megfogalmazás egy olyan vonást állít előtérbe 

‒ a meghatározatlanságot ‒, amely alapján megengedhe-

                                                 
8 Uo. 153. [90.] 
9 Uo. 153, 154. [90] 
10 Uo. 154. [90.] 
11 Uo. 155. [91.] 
12 Uo. [91.] 
13 Uo. 156. [91.] 
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tővé válik egy árnyalatnyi különbségtétel a kimondatlan 

és a kimondhatatlan között. Egy meghatározott, artikulált 

tudáselem alkalomadtán kimondatlan marad(hat), ami vi-

szont a meghatározhatatlansága folytán marad kimondat-

lan, az kimondhatatlan. Kimondhatatlan ‒ a szónak abban 

az értelmében, hogy még nem jutott el a kimondhatóság 

artikulációs feltételeihez, tehát nem kimondható. Polányi 

szerint ez hasonló az állatok és a gyerekek által birtokolt 

tudáshoz, amely homályos, személyes, tagolatlan tudás, 

még nem jellemzi artikulált logikusság, fogalmiság. De 

egy készség elsajátítása során is „olyan megértés birtoká-

ba jutunk, amelyet nem tudunk szavakba önteni”,14 mivel 

a nyelv alattinak/előttinek tekinthető „egzisztenciális je-

lentés” teszi lehetővé. Ezeken túlmenően, a hallgatólagos 

tudás akkor is jelen van, amikor artikulációs képessége-

ink birtokában sajátítunk el valamit, meghallgatva vagy 

elolvasva egy szöveget.15  

2.4. A hallgatólagos tudás megléte és részvétele a 

beszélés folyamatában voltaképpen egy kettős meghatá-

rozatlanságra irányítja rá a figyelmet, ami abból adódik, 

hogy egyszerre támaszkodunk, ráhagyatkozunk a nyelv 

formalizmusára, és ugyanakkor ezt mindig újragondoljuk 

és újraalkotjuk a tapasztalataink kifejezésére irányuló 

nyelvi gyakorlatunkban. Mert ‒ mondja Polányi ‒, 

„ahogy tudásunk végső soron hallgatólagos jellege miatt 

mindig képtelenek leszünk mindazt elmondani, amit tu-

dunk, ugyanúgy a jelentés hallgatólagos jellege miatt so-

hasem tudhatjuk egészen, hogy mi következik abból, amit 

mondunk”.16 Az elmondás/kimondás tartalmi meghatáro-

zatlansága a következmény szerinti meghatározatlanságá-

val társulva a kimondhatóság kettős korlátoltságát világít-

ja meg. 

                                                 
14 Uo. 160. [94.] 
15 Vö. uo. 162. [96.] 
16 Uo. 168. [99.] 
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3. 

3.1. Az eddigiekben azt észleltük, hogy a „kimond-

hatatlan” megnevezés többnyire olyan kontextusokban 

merült fel, amelyekben ténylegesen nem a kimondhatat-

lan problémájával találkoztunk, hanem inkább a kimon-

datlanság és a kimondhatóság eseteivel. A kimondhatat-

lan a kimondatlanul maradóval, illetve a bizonyos feltéte-

lek között nem kimondhatóval azonosítódott, tehát 

olyasmivel, ami valójában nem kimondhatatlan, s az el-

gondolások ténylegesen a kimondhatóság episztemológi-

ai, lingvisztikai, etikai feltételeire, s ezekkel együtt a kor-

látaira mutattak rá.  

3.2. Nem véletlen, hogy ezek jegyében olyan opti-

mista állásponttal is találkozhatunk, miszerint olyasmi, 

hogy kimondhatatlan, elvileg (de gyakorlatilag sem) nem 

is lehetséges. J. R. Searle megállapítása szerint „mindent, 

amit gondolni lehet, mondani is lehet”. Bár elismeri, 

hogy a költők és a filozófusok panaszaiban, miszerint „a 

nyelv alkalmatlan az általuk közölni kívántak pontos je-

lentésének a kifejezésére”, minden bizonnyal van valami 

igazság, „minthogy minden nyelv véges számú szóval és 

szintaktikai formával rendelkezik arra, hogy kimondjuk, 

amit gondolunk”, mégis úgy véli, hogy „ha adott nyelv-

ben van is felső határa a kifejezhetőnek, ha vannak is 

olyan gondolatok, amelyeket adott nyelvben vagy bár-

mely nyelvben egyszerűen nem lehet kifejezni, ez lehet-

séges tény, de nem szükségszerű igazság”. Ugyanis „elv-

ben ‒ ha ugyan nem gyakorlatban is ‒ mindig lehetséges 

egy nyelvhez új szavakat vagy más elemeket hozzátenni, 

hogy kimondhassuk azt, ami addig kifejezhetetlen volt”.17  

3.3. Ez az elv nem jelenti egyszersmind azt is, hogy a 

kimondhatóság univerzális lehetőségfeltételeivel a megér-

                                                 
17  John R. Searle: A beszédakus mint kommunikáció. (Ford. Pléh 

Csaba.) In Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I. A kommunikatív 

jelenség. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1977. 262. 
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tés hasonló feltételei társulnának, mivelhogy ‒ Searle ál-

láspontja szerint ‒ azoknak határt szabnak a privát nyelv 

lehetőségének a logikai feltételei.18 

4. 

4.1. De még ezek után sem érkezünk a kimondhatat-

lan problémájához, mivel előtte még meg kell vizsgál-

nunk azokat az eseteket is, amikor azért merül fel a ki-

mondhatatlan ügye, mert valami ellenáll a kimondásnak 

és kimondhatóságnak.  

4.1.1. Az egyik ilyen eset annak a kimondhatatlan-

ságára utal, ami ellenáll az általánosnak. Ezt leginkább 

az individuum kimondhatatlansága hordozza és példázza. 

Szent Tamástól szokás idézni a megállapítást, miszerint 

„Individuum est ineffabile”,19  vagyis az individuum ki-

mondhatatlan, mert ‒ fogalmilag megragadhatatlan. An-

nak megfelelően, ahogyan ez már Arisztotelésznél lerög-

zült, tudományos értelemben fogalmat csak az általános-

ról lehet alkotni, mert „a tudomány mindenben az 

általánossal foglalkozik”, 20  ami pedig az egyes dolog 

módjára van, tehát individuum és individuális, nem lehet 

a tudomány tárgya, így nem is fejezhető ki ténylegesen a 

gondolkodás kategóriáit és fogalmait hordozó nyelvi kije-

lentésekben. 

4.1.2. A másik ilyen esetet a másság ellenállása a 

kimondásnak alkotja. A kimondás egy szónak/névnek az 

erőterében egy egységbe szedi össze, gyűjti egybe és ek-

ként azonosítja a kimondottat. A modernitás hagyománya 

is ilyenformán jár el a másság fogalmi megragadása so-

                                                 
18 „Ez az elv nem azt vonja maga után, hogy mások mindent megérte-

nek, amit mondani lehet, ez ugyanis kizárná a privát nyelv lehetőségét, 

az olyan nyelvét, amelyet a beszélő kivételével mindenki másnak lo-

gikailag lehetetlen megérteni.” ‒ Uo. 263. 
19 St. Thomas Aquinas: Summa Theologiae. I. q. 29, a. 4. „Responsio”. 
20 Arisztotelész (Aristoteles): Metafizika. (Ford. Halasy-Nagy József.) 

Hatágú Síp Alapítvány, Budapest 1992. 1003a. 
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rán, a sajátnak a kivetüléseként, alteritásaként azonosítva 

be azt. Ezzel szemben Émmanuel Lévinas kritikailag rá-

mutat arra, hogy az autentikus értelemben vett másság el-

lenáll az effajta azonosításnak és fogalmi megragadásnak, 

amely a maga előítéleteit és értékítéleteit belevetítve kö-

zelít a másikhoz. Úgy véli, hogy a hiteles etikai viszonyu-

lás a másikhoz túl van ezen, pontosabban minden ilyen 

egyoldalú ítéletet és azonosítást megelőzően a (mindenki) 

másik iránti feltétlen felelősségként érvényesül. Ez vi-

szont csakis a kimondásban rejlő azonosítás folytonos 

megkérdőjelezése, a másságnak a nyelvi-fogalmi azono-

sítással szembeni ellenállása, a kimondás ellehetetlenítése 

révén lehetséges, ami a fogalmi nyelvezet kritikai meg-

fordulása/megfordítása útján megy végbe, azon a módon, 

ahogyan a (kijelentésekben élő) nyelv, kijózanodva és rá-

ébredve az eltárgyiasító-elidegenítő eljárásaira, mintegy 

„visszamondja” (dédire) magát, s visszaveszi magába és 

lebontja a kimondottat.21 

                                                 
21 „Két dolgot állítottunk szembe: egyfelől a tudás bizonyságát, mely a 

lét nyugvásának formája, amelyben a tűnés és a lét egyenlőségében 

létként való azonossága azonosul és igazolódik; másfelől a végtelen 

türelmességét, amelyben az ész a Maga szüntelen kizökkenése a Más 

vagy az Idő diakróniája által, ami konkrétan a másik iránti felelőssé-

gemen, vagyis az etikán belül játszódik le. Azt a kérdést tettük fel, 

hogy a Mást, ami ellenáll az azonosításnak ‒ tehát a tematizálásnak és 

a hiposztázisnak ‒, de amit a hagyomány filozófiája a történelem mint 

öntudat módszerével a fogalom türelmessége által igyekezett vissza-

hozni ‒, tehát hogy ezt a Mást vajon nem teljességgel másképpen, a 

végtelent magában foglalni képtelen gondolkodásnak a Végtelen általi 

kérdésessé tételében, más szóval az ébrenlétben kell-e felfognunk; 

kérdésessé tétel és ébrenlét, mely a másik ember iránti felelősség eti-

kájába fordul át; a Maga nyugodtságának vagy azonosságának szünte-

len megkérdőjelezése. Minden passzivitásnál passzívabb érzékenység, 

de szüntelen éberség, s egyúttal ébredés is az éberség mélyén, ami 

nélkül az puszta »lelkiállapottá«, ébrenlétté, éberséggé mint állapottá 

válna. A lét elgondolásánál gondolkodóbb gondolkodás ez. A kijóza-

nodás, melyet a filozófia próbál kimondani, vagyis közölni, de ezt 

csak olyan nyelven tudja megtenni, mely szünet nélkül visszamondja 

[dédire] magát, illetve gyanút ébreszt.” ‒ Émmanuel Lévinas: A lét 
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4.2. Végül a kimondhatatlannal olyasmiként is szá-

mot kell vetnünk, amit nem lehet (ki)mondani. Ez vissza-

kanyarítja a problémát a fentebb már vizsgált kérdéskör-

höz, ahhoz a kérdéshez, hogy „Mit lehet mondani?”, „Mi 

az, amit mondani lehet?”, vagyis a mondható-

ság/kimondhatóság lehetőségfeltételeihez. Ludwig Witt-

genstein a Logikai-filozófiai értekezés végén akként a 

problémaként szembesít ezzel, amiként ‒ szigorú logiká-

val levezetett elgondolása szerint ‒ a misztikum ellenáll a 

kimondhatóságnak.  

4.2.1. Ennek megvilágításához tekintettel kell len-

nünk a Tractatus következő kijelentéseire:22 

Nem az a misztikum, hogy milyen a világ, hanem 

az, hogy van. (6.44) 

A világnak sub speciae aeterni szemlélete nem 

más, mint ‒ körülhatárolt ‒ egészként való szemlélete. 

A világnak körülhatárolt egészként való átérzése a 

misztikus érzés. (6.45) 

Egy olyan felelethez, amelyet nem lehet kimonda-

ni, nem lehet kimondani a kérdést sem. (6.5)  

... kérdés pedig csak ott [van], ahol van felelet, és 

ez utóbbi csak ott, ahol valamit mondani lehet. (6.51) 

Érezzük, hogy még ha feleletet is adtunk vala-

mennyi lehetséges tudományos kérdésre, életproblémá-

inkat ezzel még egyáltalán nem érintettük. (6.52) 

Az élet problémájának megoldását e probléma el-

tűnése jelenti. 

(Vajon nem ez az oka annak, hogy azok az embe-

rek, akik előtt hosszas kételyek után az élet értelme vi-

lágossá vált, nem tudják aztán elmondani azt, miben is 

áll ez az értelem?) 

                                                                                       
gondolata és a másság kérdése. In Uő: Nyelv és közelség. (Ford. Tar-

nay László.) Tanulmány Kiadó ‒ Jelenkor Kiadó, Pécs 1997. 187. 
22 Ld. Ludwig Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés. (Ford. Már-

kus György.) Akadémiai Kiadó, Budapest 1989. [Ludwig Wittgenstein: 

Tractatus Logico-Philosophicus. Routledge and Paul Kegan, London 

and New York (1922) 1974.] 
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Kétségtelenül létezik a kimondhatatlan. Ez meg-

mutatkozik, ez a misztikum. (6.522) 

4.2.2. Wittgenstein álláspontja szerint az egészként 

szemlélt világ nem mondható ki; nem tehető olyan ‒ ér-

telmes ‒ kijelentés, amely az egésznek mint tényállásnak 

lenne megfeleltethető. A tények a világon belül adódnak, 

alkotóelemei annak, de a világegész léte ‒ a lét egésze ‒ 

nem tényállás. A tényeket leíró kijelentések csak a vilá-

gon belül lehetségesek; a világ egésze ‒ a világon belül-

ről szemlélve ‒ nem ragadható meg tényként, s nem írha-

tó le értelmes kijelentésekben. A világ „egésze” csak át-

érezhető. Ez a „misztikus érzés”, (homályos) átélés, 

amely nem ragadható meg tényszerűen, így értelmes kije-

lentések formájában szintén nem mondható ki. Mi több, 

értelmesen rákérdezni sem lehet, mivelhogy ‒ fordítja 

visszájára a dolog logikáját Wittgenstein ‒ a kérdés ér-

telmére is a lehetséges felelet értelmessége vetül vissza; a 

kérdés a maga értelmét (értelmességét) a rá adható lehet-

séges válasz értelmességében nyeri el; ez pedig csak ott 

adható, ahol „valamit mondani lehet”. 

4.2.3. Ily módon Wittgenstein egy olyan alapállást 

munkál ki, amelyből világosan (és kritikailag) belátható-

vá válik, hogy a tudományos megismerés, bármennyire is 

komoly eredményeket mutasson fel annak a kutatása te-

rén, hogy „milyen a világ”, korántsem vezet az életprob-

lémáink feltárásához és megoldásához. Azok a logikai-

nyelvi kritériumok, amelyek megalapozzák a tudományos 

elméleteket felépítő értelmes kijelentéseket, a világról va-

ló tudományos beszélés módját, korántsem biztosítják 

azt, hogy általuk a világ egészéről, avagy a felmerülő 

életproblémáinkról és életérzéseinkről is mondani lehes-

sen valamit, illetve hogy (értelmesen) kimondani lehes-

sen ezeket. 

4.3. Wittgenstein elgondolása a kimondhatatlan kér-

déskörének több aspektusára is ráirányítja a figyelmet. 
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4.3.1. Felfogása szerint a kimondhatóság a tudomá-

nyosság nyelvi-logikai kritériumainak a határain belül 

terjed ki; más szóval, az értelmes(en mondható) kijelen-

tések lehetőségfeltételei által behatárolt. Ezen belül terjed 

ki az is, ami érthető, és ami értelmesen kifejezhető. Az, 

ami nem igazodik ezekhez a lehetőségfeltételekhez, nem 

érthető és értelmesen nem mondható. 

4.3.2. Továbbá csakis az mondható, ami értelmesen 

mondható. A nyelv a logikai-szintaktikai kritériumoknak 

megfelelő értelmes kijelentések rendszere. E tekintetben 

a Wittgenstein által alkalmazott logikai megszorítások 

feltételein belül a gadameri egyenlet is maradéktalanul 

érvényesül: „A megérthető lét ‒ nyelv.”23 

4.3.3. Ám ezekből a megállapításokból az is logiku-

san következik, hogy a Wittgenstein által tételezett logi-

kai-szintaktikai feltételek közepette csak arról lehet ér-

telmesen beszélni, hogy milyen a világ. A lét nem a világ 

predikátuma, hanem a „van”-ja; a világ egészének a je-

lenvalósága, a világnak mint egésznek a valósága. Ebbe a 

„van”-ba a nyelv is beletartozik, amelyen beszélünk a vi-

lágról, nem helyezkedik rajta kívül, és nem is úgy viszo-

nyul hozzá, mint az egyes kijelentések a tényekhez. A vi-

lág logikai térben elrendeződő tények összessé-

ge/rendszere. De a világ egésze nem tényállás, így nem 

(ki)mondható, azaz mint egészet az értelmes nyelvi kije-

lentések rendszere nem képes leképezni és kifejezni. Bár 

a lét egésze értelmesen nem mondható, tehát kimondha-

tatlan, mégis a mondhatóság határán a nyelvileg-

logikailag megérthetőn kívüliként, vagyis misztikumként 

megmutatkozik. 

4.4. Elvileg felmerül a kérdés: Vajon a misztikum 

transzcendens vagy transzcendentális vonatkozásban áll a 

nyelvvel?  

                                                 
23 H.-G. Gadamer: i.m. 329. [478.] 
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4.4.1. Wittgenstein álláspontja egyértelművé teszi, 

hogy a misztikum nem egy másik, tapasztalaton-nyelven 

túli létrégió. A „van” nem úgy viszonyul a „milyen”-hez, 

mint a transzcendencia az immanenciához, hanem sokkal 

inkább úgy, mint a „milyen”-nek a saját történése, 

amelyként az folyamatosan ki(el)mozdul a szigorúan le-

írható tényállás szilárd (lét)állapotából.  

4.4.2. De azt sem állíthatjuk egyértelműen, hogy a 

misztikum transzcendentális feltétele lenne a nyelviség-

nek, a nyelv határa, vagyis olyasmi, amiről, ha nem is le-

het beszélni, mivelhogy sohasem kerül(het) belül az ér-

telmes beszélés határain, de általa lehet értelmesen be-

szélni arról, hogy milyen a világ. A misztikum tételezése 

nem lehetőségfeltétele a világról való értelmes beszéd-

nek. A világ összetevőiről, tulajdonságairól értelmesen 

beszélhetünk akkor is, ha a misztikumról hallgatunk, s 

úgy is, hogy a mondanivalónk semmilyen módon nem 

reflektál a misztikumra. De az értelmes beszélés, önnön 

határaihoz eljutva, a misztikummal szembesül; az érte-

lemszerveződés nyitottsága szembesíti vele, mint olyas-

mivel, amit a véges értelem, mint a végtelen irányába 

megnyílót, a rendelkezésre álló és kimunkált elveivel, ka-

tegóriáival, kijelentéseivel nem képes átfogni. Mivel ez a 

határain tűnik fel (s a határai úgy tartoznak hozzá, hogy 

sohasem kerülnek belül rajta), az értelmes beszélés a 

misztikumról semmit sem mondhat, azaz, ha mondani 

akarna, akkor csak a semmit mondhatná.  

4.5. Ebben az elgondolásban viszont feltűnik valami, 

ami ezidáig nem volt kellőképpen tematizálva: az, hogy 

az értelmesség szigorú logikai-szintaktikai fel-

tételei/határai közé zárt nyelviség voltaképpen túlterjed 

önmagán.  

4.5.1. Annak a tételezése, hogy a misztikum kívül 

áll/marad/kerül a nyelven, s úgy tartozik hozzá, hogy nem 

válhat kimondhatóvá, egyúttal azt (is) jelenti, hogy a 

nyelv maga kerül kívül önmagán. Ez a fordulat a kívülség 
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Foucault-i gondolata, a szétszóródó és eltűnésben levő 

szubjektum szorításából felszabaduló és „önnön határta-

lanságára megnyíló nyelv” víziója felől érthető meg a 

leginkább. A nyelv léte ténylegesen „csak a szubjektum 

eltűnésében jelenik meg önmaga számára” ‒ véli Fouca-

ult ‒, s ez csak oly módon gondolható el, ha az elgondo-

lás „minden szubjektivitáson kívül helyezkedik”, s a 

szubjektum „hiányát” igyekszik megragadni, „a helyéül 

szolgáló űrt”, a távolságot, amelyben „elmosódnak a 

közvetlen bizonyosságok”.24  A nyelvben hiányként, űr-

ként felmerülő kívülséget ‒ a nyelv minden beszé-

lő/artikuláló kimondáshoz képest előzetes folyamatos tör-

ténését, melyet a nyelv maga sem képes már/még kimon-

dani ‒ a misztikum fogja betölteni?25  

                                                 
24 „Ez a gondolat, gondolkodási forma, mely minden szubjektivitáson 

kívül helyezkedik el, hogy mintegy kívülről felvillantsa annak határait, 

kimondja a lezárulását, felszikráztassa szétszórtságát, s csupán lebír-

hatatlan hiányát ragadja meg, mely ugyanakkor megtorpan minden 

pozitivitás küszöbén, korántsem azért, hogy megalapozza vagy igazol-

ja, hanem hogy meglelje a teret, amelyben kibomlik, a helyéül szolgá-

ló űrt, a távolságot, amelyben kialakul, s amelyben, mint rátekintünk, 

elmosódnak a közvetlen bizonyosságok...” ‒ Michel Foucault: A kí-

vülség gondolata. (Ford. Angyalosi Gergely.) In Uő: Nyelv a végte-

lenhez. Latin Betűk 2000. 101. [Michel Foucault: La pensée du dehors. 

In Uő: Dits ét écrits I. Éditions Gallimard, Paris 1994. 521.] 
25 „A misztikus a maga sajátos útját járja; arra törekszik, hogy ‒ ha 

kell, az éjszakán is átvágva ‒ egy olyan létezés pozitivitását tapasztalja 

meg, amellyel nehéz, gyötrelmes kommunikációba kezd. S még ami-

kor maga ez az egzisztencia is megkérdőjelezi, önnön negativitásának 

munkájában emészti el önmagát, vég nélkül hátrálva egy fénytelen 

nap, egy árnyék nélküli éjszaka, egy névtelen tisztaság, egy alakok 

nélküli láthatóság felé, ez az egzisztencia még akkor is menedék ma-

rad, ahol a tapasztalat nyugtot talál.” ... „A kívülség tapasztalatában 

azonban egyáltalán nem erről van szó. A vonzerő mozgása, a kísérő 

visszahúzódása mezítelen mivoltában mutatja azt, ami minden beszé-

det megelőz, ami ott van minden némaság alatt: a nyelv folyamatos 

csörgedezését. A senki által nem beszélt nyelvről van szó: amelyben 

minden alany csupán a grammatika egyik redőjét rajzolja ki. Ez a 

nyelv nem oldódik fel semmiféle hallgatásban; minden megszakítás 

csupán fehér foltot ejt ezen a varrat nélküli leplen. Semleges teret nyit, 
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4.5.2. Avagy mégsem? A nyelv önmagán való kívül 

kerülésében nem inkább egy hermeneutikai nyitást érhe-

tünk tetten, amelyben a jellegzetes hermeneutikai hiány-

paradoxonnal találjuk magunkat szemben, azzal, aho-

gyan a szubjektum-vonatkozás elmúlásával/megszűné-

sével bekövetkező (szubjektum)hiány (értelem)többletté 

transzcendálódik? Vajon nem éppen ott fog-e többet 

mondani a nyelv, ahol a misztikum megkísérli hallgatásra 

bírni? 

4.6. A wittgensteini felvetésnek van viszont egy má-

sik aspektusa is. Ez abban érhető tetten, ahogyan Witt-

genstein a világ egészének a misztikumát átviszi az élet 

egészének a kérdésére. Az élet egésze éppúgy kimondha-

tatlannak bizonyul a logikailag értelmes kijelentések ál-

tal, de ezzel a problémával mégis másképpen állunk 

szemben, mint a világ egészének a kérdésével. 

4.6.1. A világ egészének átérzése mint misztikus ér-

zés, és az életünk egészének átérzése között lényeges kü-

lönbség van. Az élet sem elemeiben, sem egészében nem 

tárgyiasul és nem tárgyiasítható tényállásokban számunk-

ra úgy, mint a világ, mivel abban/akként realizálódik, 

hogy éljük; tehát problémaként sem úgy merül fel, hogy 

hogyan lehet értelmesen beszélni róla. Az élet értelme 

abban a gyakorlati hozzáállásban mutatkozik meg, hogy 

értelmesen éljük, és nem abban, hogy értelmes kijelenté-

seket teszünk az életről. Vagyis az élet értelme csak élhe-

tő és nem mondható. Így tehát az élet értelme mint „prob-

léma” sem elméleti téren nyer megoldást, hanem az ér-

telmesen élt életben; s ebben meg is szűnik, mint olyan. 

Az élet értelme: a probléma megszűnésében/meg-

szűnéseként megmutatkozó értelem.  

4.6.2. Itt még világosabban észlelhető, hogy ez eset-

ben is azzal a hiány-paradoxonnal találjuk magunkat 

                                                                                       
amelyben semmiféle egzisztencia nem verhet gyökeret...” ‒ Uo. 116. 

[537.] 
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szemben, ahogyan a (lét)probléma elmúlásával/megszű-

nésével bekövetkező (lét)hiány (értelem)többletté transz-

cendálódik. Ez arra utal, hogy lehetséges az értelmesség-

nek és az értelemnek a logikai-szintaktikai feltételeken 

túli kiterjedése is, ami nem határolódik el a kimondhatat-

lantól, hanem éppen hogy a kimondhatatlan régiójába tar-

tozik. Nem úgy, mint amit nem lehet mondani, amiről 

nem lehet beszélni, hanem úgy, hogy itt nincs amit mon-

dani, itt nincs amiről beszélni. De éppen ez irányítja rá a 

figyelmet arra, hogy a nyelviség határai, lehetőségkörei 

túlterjednek az értelmesség és a mondhatóság logikai-

szintaktikai feltételein; valamint arra, hogy a kimondhatat-

lan viszont nem kerül kívül a nyelviség határain; nem 

mondható, de a mondhatóság feltételei között megmutat-

kozik. 

5. 

5.1. Mi tehát a kimondhatatlan? 

5.2. Az eddigiek során a kimondhatatlant olyasmi-

ként vizsgáltuk, ami valamilyen oknál fogva, illetve bi-

zonyos nyelvi és logikai feltételek között nem mondható, 

s így kimondatlan vagy ki-nem-mondott marad, illetve 

olyasmiként, ami ellenáll a kimondásnak vagy kívül esik 

az értelmes beszélés körén.  

5.2.1. Az első esetben úgy jelent meg a kimondhatat-

lan, mint a pozitíve, objektíve adott kimondatlan, amely 

különféle viszonyokba kerülhet a kimondottal, a kimond-

hatóság feltételeitől függően. Így, eredeti jelentésével el-

lentétben, a kimondhatatlan ebben a kontextusban nem 

úgy merült fel, mint ami ténylegesen kimondhatatlan.  

5.2.2. A vizsgálódás második felében sem a kimond-

hatatlannal találkoztunk a szó autentikus értelmében, ha-

nem inkább a kimondás tagadásával és a kimondhatóság 

feltételeinek a hiányával, amely egy hermeneutikai fordu-

lat révén lét- és értelemgyarapodást eredményezhet a ki-

mondhatóság szférájában. Az is világossá vált, hogy a 
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kimondhatatlant csak addig foghatjuk fel a kimondott és 

a kimondható tagadásaként, amíg ez utóbbiakat pozitív, 

objektív adottságokként, meghatározott logikai-nyelvi 

szerkezettel rendelkező értelmes kijelentésekként tekint-

jük. A kimondhatóságnak a nyelviség egy átfogóbb kon-

textusában való újragondolása viszont éppenséggel meg-

szüntetheti ezt a szembenállást és eltüntetheti a különbsé-

get. 

5.3. Az eddigiek során tehát bizonyossá vált, hogy a 

„kimondhatatlan”-nak nevezettek kapcsán olyan szerte-

ágazó és olykor szembenálló tartalmakkal van dolgunk, 

amelyeket nehezen lehetne a kimondhatatlannak valami-

féle egységes, szintetikus fogalmába összefogni. 

5.4. Ugyanakkor az is megvilágítódott, hogy ez a 

szerteágazó sokféleség egy a kimondhatatlan problémájá-

ra való hermeneutikai nyitás lehetőségét hordozza magá-

ban, annak két fontos előfeltételével együtt: egyrészt to-

vábbra is hiábavaló lenne a kimondhatatlan kérdését a 

kimondás és a kimondhatóság tapasztalatától és lehető-

ségfeltételeitől különválasztva tárgyalni; másrészt a ki-

mondhatatlan még a különféle kívülség-aspektusai révén 

is a nyelviség közegét implikálja, ami már eleve magában 

hordozza a hermeneutikai rálátás lehetőségét.  

5.5. Mindezekhez még egy további személyes meg-

fontolást is hozzátehetek. Egyik régebbi könyvem gondo-

latmenetének a záradékában a filozófia-tettként gyakorolt 

filozófia lehetőségére utaltam, amely nem annyira a kifej-

tett ‒ elméleti ‒ tartalmában, mint inkább a kimondás 

gesztusában valósul meg, mint „kimondása annak, ami 

kimondhatatlan”. Mert ‒ nyomatékosítottam ‒ „a ki-

mondhatatlan csak a kimondhatatlanságában valósá-

gos”.26 Ezt a felismerést azóta is alapvetőnek tekintem 

                                                 
26 Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai 

kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. Pro Philosophia Kiadó, 

Kolozsvár 2003. 256. 
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annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy „Mi a ki-

mondhatatlan?” 

6. 

6.1. A gadameri filozófiai hermeneutika a kimond-

hatatlant is hermeneutikai problémaként kezeli, a herme-

neutikai tapasztalat nyelviségével és a nyelv hermeneuti-

kai megközelítési módjával összefüggésben.  

6.2. Amennyiben a tapasztalat nyelvisége univerzá-

lisnak tekinthető, akkor az is, ami tapasztalatilag úgy 

adódik, hogy kimondhatatlan, a nyelv közegében és nyel-

vileg képződik, illetve mutatkozik meg. Ha a kimondha-

tatlan nem nyelven kívüli, s nem is nyelv előtti vagy 

nyelv alatti, akkor úgy vélhetjük, hogy nyelvileg válik le-

hetővé. Ezért hermeneutikai fejtegetéseinket a nyelvre 

kell összpontosítanunk. A kimondhatatlan nyelviségével 

kapcsolatos hermeneutikai fejtegetéseinket viszont nem-

csak szerencsésen kiegészíthetik, hanem a lényegi moz-

zanatok tekintetében meg is erősíthetik azok a megállapí-

tások, amelyek a mondható, kimondható valamint a ki-

mondhatatlan hermeneutikai viszonyát a látható és 

láthatatlan viszonya irányából is megvilágítják. 

6.3. Gadamer felfogása szerint „a nyelv médiuma az, 

amelyből egész világtapasztalatunk s így a hermeneutikai 

tapasztalat is kibontakozik”.27 A megismerésünk és cse-

lekvésünk minden megnyilvánulását a nyelv veszi körül. 

A nyelvben maga a világ mutatkozik meg, s a nyelv által 

válik otthonossá számunkra azon a módon, ahogy a tanu-

lás útján befogadjuk. A nyelvi világtapasztalat ”abszo-

lút”.28 Ebből két további ‒ egymást kölcsönösen feltétele-

ző ‒ alapgondolat származik.  

                                                 
27 H.-G. Gadamer: i.m. 317. [461.] 
28 Vö. Hans-Georg Gadamer: Omul și limba. (Trad. Gabriel Cercel.) 

In Hans-Georg Gadamer: Adevăr și metodă. Vol. 2. Teora, București 

2001. 471. [Hans-Georg Gadamer: Mensch und Sprache. GW. Bd. 2. 

Hermeneutik II. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1990. 149.] 
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6.3.1. Egyrészt „az emberi világtapasztalat nyelvi-

sége nem foglalja magába a világ tárgyiasítását”. A világ 

nem a nyelv tárgya; a nyelv és a világ viszonya nem tár-

gyias viszony. Világtapasztalatunk nyelvisége „mindent 

megelőz, amit létezőként ismerünk meg és létezőnek 

mondunk”; „ami a megismerés és a kijelentés tárgya, azt 

már eleve a nyelv világhorizontja fogja körül”.29  

6.3.3. Másrészt a nyelv nem készen álló és kézhez 

álló eszköz, nem a létezők leírására és kifejezésére al-

kalmas felszerelés, amellyel az ember rendelkezik. 30  A 

nyelvnek „nincs önálló léte a világgal szemben”, a volta-

képpeni létezése abban áll, ahogyan megmutatkozik és 

megszólal benne a világ.31  

6.4. A nyelv és a világ viszonya hermeneutikai né-

zőpontból nem referenciális viszony. A nyelv nincs a vi-

lágban, és a világ képe, jelentése sincs benne a nyelvben. 

Más szóval, a nyelv anélkül mondja, mondja ki, írja le 

stb. a világot, hogy kilépne „önmagából”, hogy valami 

nem-nyelvibe helyezkedne. Ez azért sem lehetséges, mi-

vel a nyelv a világgal szemben soha nem is teljes (készen 

álló) önmaga, mint ahogy a világ sem teljes egész a 

nyelvvel szemben. A nyelv és a világ egymásra vonatko-

zása azt jelenti, hogy a világ mindig nyelvileg is képződő, 

s e nyelvi világképződés folytán válik a nyelv is teljesebb 

„önmagává”. A nyelv alapvető emberi életfolyamat és vi-

lágviszony, amelyben végbemennek a megértés folyama-

tai, s csakis ezek révén „teremti meg ő maga saját valósá-

gát”.32 A nyelv a maga valóságával visszavontan, vissza-

tartottan van jelen a beszélés folyamatában, miközben a 

létezők a kijelentésekben megszólalnak. 

6.5. Maurice Merleau-Ponty fenomenológiai alapon 

megfogalmazódó megállapításai számos lényeges ponton 

                                                 
29 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 312. [454.] 
30 Vö. H.-G. Gadamer: Omul și limba. 471. [149.] 
31 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 308. [447.] 
32 Uo. 310. [450.] 
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találkoznak a gadameri elgondolásokkal. Merleau-Ponty 

is azt hangsúlyozza, hogy „a nyelv sokkal inkább lét, 

mintsem eszköz”, s éppen ezáltal képes számunkra oly-

annyira jelenlevővé tenni valaki távollevőt (pl. a telefon-

ban beszélő barátunkat), s ezzel magyarázható az is, hogy 

a beszéd „a ki nem mondott dolgok fölött átsiklik”, hogy 

nem nyújt pontos, a tényállásoknak megfelelő leírást a 

dolgokról. A jelentés ugyanis nem a mondottak nyelven 

kívüli referenciái révén képződik, hanem „a beszéd totá-

lis mozgása”-ként, melynek folyamatában a (kimondan-

dó) gondolatunk „csavarog a nyelvi megnyilatkozásunk-

ban”.33 Ugyanis, „amit mondani akarunk, nem előttünk 

van, mindenfajta beszéden kívül, mint puszta jelentés”, 

hanem „az általunk megélt dolgok többlete, ahhoz képest, 

ami már ki van mondva”.34 Beszélgetés közben „a beszéd 

életére hagyatkozunk”, anélkül, hogy szükségünk lenne 

valamilyen belső, előzetesen létező szókincs mozgósítá-

sára. Létezik „a nyelv homálya”, amely sehol sem ér vé-

get, „hogy tiszta jelentésnek hagyjon helyet”, s ezt a 

nyelven kívüli tényezők nem korlátozhatják.35 

6.6. A nyelv titokzatos, rejtélyes, behatárolhatatlan 

voltát Gadamer is ismételten hangsúlyozza. A nyelv is, 

akárcsak az ember, deinon, s ezzel a minőségével a görö-

gök annak a nyelvi történésnek a folyamatában szembe-

sültek ténylegesen, melynek során a név levált a dologról 

és szóként önállósult, lehetővé téve ezáltal, hogy megta-

pasztalhatóvá váljon és tudatosuljon maga a nyelv.36 

                                                 
33  Maurice Merleau-Ponty: A közvetett nyelv és a csend hangjai. 

(Ford. Szávai Dorottya.) In Bacsó Béla (szerk.): Kép, fenomén, való-

ság. Kijárat Kiadó, Budapest, 1997. 145. [Maurice Merleau-Ponty: Le 

language indirecte et les voix du silence. In Signes. Chapitre I. Éditions 

Gallimard, Paris 1960. 55.] 
34 Uo. 177. [105.] 
35 Uo. 144. [54.] 
36 Vö. H.-G. Gadamer: Omul și limba. 471. [149.] 
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6.7. Hermeneutikai nézőpontból a nyelv rejtélye vol-

taképpen a végességre és a végtelenségre való vonatkoz-

tatottságaiból adódik.  

6.7.1. Egyrészt a nyelv véges. Ezt nem úgy kell érte-

ni, hogy valamely nyelv azért véges, „mert egyúttal nem 

valamennyi többi nyelv”, hanem „azért, mert nyelv”;37 a 

konkrét beszédszituációkban a közlési lehetőségei vége-

sek és behatároltak. A nyelv azáltal „van”, hogy az ember 

beszél, s ily módon a nyelv végessége radikális értelem-

ben megfelel az emberi valónk végességének; „a véges-

ség lenyomata”. Ezzel együtt viszont a nyelv úgy „van”, 

hogy „állandóan képződik”, folyamatosan történik, az in-

dividualitásunkat állandóan megelőzi és meghaladja, mi-

közben megszólaltatja az emberi tapasztalatot. Létmódja 

sokkal inkább képződés és történés, mintsem statikus, szi-

lárd adottság, s ennélfogva megfoghatatlan és szigorú lo-

gikai kritériumok által beazonosíthatatlan. 

6.7.2. Másrészt a nyelv a világtapasztalat egészére és 

a képződő értelem végtelenre való nyitottságára vonat-

koztatott. Gadamer kiemeli, hogy az emberi lét véges 

alapjellege, „teljes egészében nyelvi természetű”. 38 

Ugyanakkor az értelemtörténés, melyben a nyelvi törté-

nésnek része van, lezárhatatlan.39 A létnek az emberi va-

lónk végességéhez és történetiségéhez szabott tapasztala-

tát, s az ember ebben megmutatkozó „véges-történeti lé-

nyegét” csakis a nyelv képes az embernek az önmagához 

és a világhoz való viszonyában közvetíteni. Ezt nem tudja 

felülmúlni semmiféle „végtelen akarat” vagy „végtelen 

szellem”.40  Önnön végességéhez való viszonyulását, de 

minden olyasmihez is, ami meghaladhatja az emberi vé-

gességet, leginkább nyelvileg élheti meg és fejezheti ki az 

ember. Az ember számára a nyelvben válik láthatóvá az 

                                                 
37 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 317. [461.] 
38 Uo. 318. [462.] 
39 Vö. uo. 327. [476.] 
40 Vö. uo. 317. [461.] 
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is, „ami minden egyes egyén tudatán túl, valóban van”.41 

Ez azáltal lehetséges, hogy „minden emberi beszélés oly 

módon véges, hogy a kifejezendő és értelmezendő érte-

lem végtelensége rejlik benne”.42  

7. 

7.1. Végesség és végtelenség egymáshoz tartozása a 

nyelvben a nyelv spekulatív struktúrájában ölt formát. A 

beszéd spekulatív viselkedés, mivel aki mondani akar va-

lamit, keresi és megtalálja a szavakat, amelyek segítségé-

vel megértetheti magát a másikkal. Ily módon a szó „vé-

ges lehetőségeit” rendeli hozzá a gondolt értelemhez, 

„mint a végtelenbe mutató irányhoz”. A beszélő nem le-

képezi a nyelven kívüli létezőket a nyelv szavaiban, ha-

nem keresve a találó szót, oly módon lesz képes megszó-

laltatni azt, ami még nincs kimondva, hogy a mondotta-

kat „a nem mondottak végtelenségével” fogja egybe egy 

értelem egységében.43  A beszélés folyamatában tehát a 

mindenkori konkrét partikuláris beszédszituációban ki-

mondottak végességéhez mindig hozzátartozik a nem 

mondottak végtelensége. Ez azért lehetséges, mert a 

nyelv nem szilárd adottságok leképezése, „hanem szóhoz 

jutás, amelyben egy értelemegész szólal meg”, azaz „az 

értelem valamiféle végtelensége” jut véges megmutatko-

záshoz és megszólaláshoz.44 

7.2. A nyelv spekulatív struktúrájának feltárulása há-

rom olyan hozzátartozási viszonyt tesz láthatóvá, ame-

lyek lényegileg meghatározzák a nyelviség hermeneutikai 

aspektusát. 

7.2.1. Az egyik a megszólalás és a megmutatkozás 

egymáshoz tartozása a nyelvben. Ez arra utal, hogy a 

nyelvnek nincs a beszélésen kívüli tárgyi-dologi megmu-

                                                 
41 Uo. 312. [454.] 
42 Uo. 318. [462.] 
43 Vö. uo. 325. [473.] 
44 Vö. uo. 323. [469.] 
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tatkozása, megtapasztalhatósága. A megszólalás folyama-

tában mutatkozik meg, és azáltal, amit mond. A szó ‒ 

mondja Gadamer ‒ „a saját léte szerint megragadhatatlan, 

s mégis azt a képet veri vissza, amely eléje tárul”.45 Ebből 

adódóan a beszédben folyamatos „lényegi önfelejtés” zaj-

lik, a nyelv élő folyamatában a saját nyelvtani, szintakti-

kai struktúrái ‒ mindaz, ami nyelvészetileg tematizálódni 

szokott ‒ nem tudatosulnak. A nyelv mintegy önmagát 

visszavontan, visszatartottan vesz részt a beszélés folya-

matában. Csak az olyan önreflexív beszédhelyzetekben, 

amikor az ember felveti, hogy valami „vajon csakugyan 

úgy van?”; „vajon csakugyan lehet ezt mondani?” „vajon 

csakugyan lehet így mondani?” válik a nyelv egy pilla-

natra tudatossá, mert kizökken abból, ahogyan a maga sa-

játos módján adódik.46 A megszólalásnak és a megmutat-

kozásnak ez az egymáshoz tartozása a képiség és a nyel-

viség lényegi összetartozását is előtérbe állítja.47 

7.2.2. A másik ilyen lényegi összefüggés a megszó-

lalás és a létesülés egymáshoz tartozásaként ragadható 

meg a nyelviség közegében. Beszélni mindig azt jelenti, 

„valakinek mondani valamit”. Az az általános tapasztalat, 

hogy az élő beszéd alapformája a dialógus, a nyelv „én-

telenségé”-re utal,48 arra, hogy a nyelvnek én-szerű vagy 

szubjektum-szerű realitása sincs. A nyelv nem a beszélés 

határán álló absztrakt én vagy szubjektum, „aki” beszél, 

hanem olyan realitás, amely éppen a beszélés folyamatá-

ban létesül és történik. Ezért elhibázott volna a Foucault 

által szétszóródónak tételezett szubjektumot a nyelvvel, 

                                                 
45 Uo. 328. [477.] 
46 Vö. H.-G. Gadamer: Omul și limba. 472. [150.] 
47  Gottfried Boehm rámutat, hogy az indogermán nyelvekben a 

(ki)mond és a (meg)mutat igéknek közös töve van: a szanszkrit „dic” 

(= felmutat, látni enged). Ez jelenik meg az ógörög „deiknymi” (= én 

mutatok) és a latin „dico” (= mondok) szavakban. ‒ Ld. Gottfried 

Boehm: A képleírás. (Ford. Rózsahegyi Edit.) In Narratívák 1. Kép-

elemzés. Kijárat Kiadó, Budapest 1998. 35‒36. 
48 Vö. H.-G. Gadamer: i.m. 472. 
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mint újabb szubjektummal helyettesíteni. Éppen a nyelv 

nem-szubjektum voltának a világos belátása viheti előre e 

téren a gondolkodást. Szintén nem tanácsos oly módon 

érteni félre Gadamer kijelentését ‒ „nem mi beszéljük a 

nyelvet, hanem a nyelv beszél minket”49 ‒, hogy szubjek-

tum-státusszal ruházzuk fel a nyelvet, mivel itt arról van 

szó, hogy a beszélés folyamatában nemcsak hogy a nyelv 

nem kerül szubjektum pozícióba, hanem mi magunk sem 

kerülhetünk kívül a nyelven, valamiféle beszélő szubjek-

tumokként, akik (eszközként) „használják” a nyelvet. 

7.2.2.1. Ez a belátás egy alapvető ontológiai fordu-

lathoz vezet a nyelviség hermeneutikai szemléletében. 

Gadamer tételes megfogalmazása e tekintetben irányadó: 

„A megszólalás nem azt jelenti, hogy második létezéshez 

jutni. Az, amiként valami megmutatkozik, ennek a vala-

minek a saját létéhez tartozik. Tehát mindennek, ami 

nyelv, spekulatív egysége van: önmagában hordja a lenni 

és megmutatkozni különbségét ‒ olyan különbség ez, 

amely ugyanakkor éppen hogy nem akar különbség len-

ni.”50 A nyelv és a szó esetében tehát a megmutatkozás és 

a megszólalás nem azt jelenti, hogy a készen álló szó utó-

lag megszólal, hanem azt, hogy a szó maga a megszóla-

lásban létesül; a megszólaláshoz képest nincs előzetes lé-

te, amihez képest a megszólalás valamiféle „második lé-

tezéshez” való jutást jelentene. A szó léte és 

megszólalása, illetve megszólalásként való megmutatko-

zása ugyanaz.  

7.2.2.2. Itt az előbbiekben már említett hermeneuti-

kai „paradoxonnal” találjuk magunkat szemben ‒ ontikus 

értelemben a kevesebb lesz a több, az eltűnőben levőből 

lép elő az előjövő ‒, amely lényege szerint éppen hogy 

nem akar paradoxon lenni. Az a belátás, hogy a nyelv-

nek/szónak nincs a megszólalás előtt egy előzetes léte, 

                                                 
49 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 321. [467.] 
50 Uo. 329. [479.] 
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egyfajta hiányzó létezőre és a hozzátartozó léthiányra 

utal. Hasonlóképpen, ha a szót grammatikailag előzetesen 

meglévőként (létezőként) tételezzük, akkor az válik igaz-

zá, hogy a (készen álló) szó eltűnik/megszűnik a mondot-

takban; létezőből nem-létezővé, adottságból hiánnyá vá-

lik. Ugyanakkor viszont a megszólalás nem valamiféle 

járulékos, másodlagos vonatkozás ahhoz képest, ami 

megszólal, hanem éppen a megszólaló létfolyamata.51 A 

megszólalás és kimondás nyelvi „esemény” in actu. 

Vagyis a nyelv tényleges létmódja éppen a nyelvvé válás 

folyamata, s ezért mondunk inkább nyelviséget, e folya-

mat mindig továbbhaladó dinamikus kiterjedését értve 

rajta. Erre céloz Gadamer kijelentése ‒ egyúttal a kép 

létmódjára is utalva, melyben ugyancsak egybeesik a lé-

tesülés és a megmutatkozás, a lét és a megjelenés ‒: „Az, 

amiként valami megmutatkozik, ennek a valaminek a sa-

ját létéhez tartozik.” A megszólaló a megszólalásban lé-

tesülő új létként keletkezik és történik, s ily módon min-

den megszólalás létkonstitutív, létgyarapító.52 A beszélés 

folyamatában nincs tényleges különbség a szó létmódja 

esetében a lét és a megszólalás, a kép létmódja esetében 

pedig a lét és a megmutatkozás között. A nyelv (és a kép) 

spekulatív struktúrája nem más, mint az egymáshoz tar-

                                                 
51 „Ezzel láthatóvá válik a nyelv spekulatív létmódjának univerzális 

ontológiai jelentősége. Az igaz, hogy ami megszólal, az valami más, 

mint a kimondott szó. De a szó csak annak révén szó, ami megszólal 

benne. A szó a maga érzéki létében csak azért létezik, hogy megszűn-

jék a mondottakban. S másfelől, ami megszólal, az nem valami 

olyasmi, ami eleve, a nyelv nélkül is adva van, hanem csakis a szóban 

kapja meg saját meghatározottságát.” ‒ Uo. [479.] 
52 Hasonlóképpen vélekedik Gottfried Boehm a képre vonatkozólag: 

„A kép nem szünteti meg önmagát, hanem kép marad a megmutatko-

zás folyamatában, azonban feltöltekezik a megmutatott valóságával. 

Ennélfogva a megmutatkozás beavatkozik, nem hagyja változatlanul 

az ábrázoltat....” ‒ Gottfried Boehm: A lét gyarapodása. (Ford. Kukla 

Krisztián.) Vulgo II(2000)3-4-5. 76. 
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tozó elkülönülésben lévők folytonosan egymásba játszó 

egysége, s mint ilyen, nyitott létesülés és történés.53 

7.2.3. Végül a harmadik lényegi összefüggés ‒ az 

előbbi kettő foglalataként ‒ a nyelv és a lét egymáshoz 

tartozása. „Aki beszél ‒ mondja Gadamer ‒, az annyiban 

spekulatíven viselkedik, hogy szavai nem valami létezőt 

képeznek le, hanem a lét egészéhez való viszonyt mon-

danak ki és szólaltatnak meg.” 54  A beszélésnek, dialó-

gusnak nyitottságstruktúrája van, belső végtelensége foly-

tán nincs végső befejezettsége.55 A nyelv egyetemessége 

nem csupán azt jelenti, hogy a kimondhatónak és a kife-

jezhetőnek egy véges, de nyitott, továbbterjedésre képes 

területét öleli körül, amely mellett más területek, a ki-

mondhatatlan és a kifejezhetetlen területei helyezkednek 

el. A nyelviség a lét egészét átfogó horizontként rajzoló-

dik a tapasztalati létezők világa köré, a megszólaltakat és 

a kimondottakat a kimondatlanokkal és kimondhatatla-

nokkal egybefogva. A konkrét, partikuláris beszédhely-

zetben történő megszólalás, kimondás, beszélés egy-

szersmind a lét egészére megnyíló folyamat; olyan nyitott 

és átfogó lét- és értelemképződés, amelyben a mondottak 

konkrét, sajátos meghatározottsága a beszélés nyitott ho-

                                                 
53 Hasonló elgondolással találkozunk a kép létmódjára vonatkozólag 

Gottfried Boehmnél. A képiség „esemény in actu”, a képi-lét és a képi 

megjelenés folyamatszerű egysége. A kép a „lét és a megjelenés kö-

zötti különbségtétel hiányával tünteti ki magát”, s ennyiben önmagát 

hitelesíti, azon módozatok által, amelyben a nem-látottra nyit kilátást. 

A képi jelenség nem olyan értelemben tartalmaz „valamit”, mint 

ahogy egy edényben valami benne van, hanem „sokkal inkább a képpé 

válás értelmében”, amelyben a partikuláris nem válik külön a hordozó 

mátrixtól. A kép tehát lényege szerint képpé válási folyamat. ‒ Vö. 

Gottfried Boehm: A kép hermeneutikájához. (Ford. Eifert Anna.) 

Athenaeum I(1993)4. 106, 107. [Gottfried Boehm: Zu einer Hermene-

utik des Bildes. In Hans-Georg Gadamer und Gottfried Boehm (Hrsg.): 

Seminar: Die Hermeneutik und die Wissenschaften. Suhrkamp Verlag, 

Frankfurt am Main 1978. 466.] 
54 H.-G. Gadamer: i.m. 325. [473.] 
55 Vö. H.-G. Gadamer: Omul și limba. 473. [152.] 
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rizontjában folyamatosan egymásba játszik az egészre 

megnyíló értelemösszefüggésekkel. „A megérthető lét ‒ 

nyelv” egyenlet nem jelent mást, mint azt, hogy a nyelvi-

ség az emberi lét átfogó, egyetemes közege.56 

8. 

8.1. A Gadamer által a nyelvről mondottakat vessük 

össze egy összehasonlítás erejéig a láthatónak és a kép-

nek fenomenológiai és hermeneutikai tárgyalásmódjaival. 

8.2. A végesség és a kimondhatóság/kimond-

hatatlanság hermeneutikai összefüggéseit M. Merleau-

Pontynak a láthatóval kapcsolatos elgondolása is alátá-

masztja. Teljes látvány soha nem képződik/képződhet 

úgy, hogy a maga egészében tegye láthatóvá a láthatót. A 

láthatóság lehetővé válása és a látvány képződése a kiaz-

muson, a látható és látó szétválaszthatatlan egybefonódá-

sán alapul, melynek során a látó és a látható folytonosan 

át- és visszafordul egymásba. A látvány képződése során 

nemcsak a láthatónak kell feltárulnia, hanem a látónak is 

‒ ez esetben az észlelő testnek is ‒ ki kell fordulnia a lát-

ható felé önmagából, át kell engednie magát a láthatónak, 

feladva/maga mögött hagyva a láthatót kívülről uralni 

akaró szubjektum-pozícióját.  

Ebben az eksztatikus minőségében, és nem egy 

megismerő alany hordozójaként uralja a testünk a látha-

tót; anélkül, hogy a látható világot kimerítően föltárhat-

ná, vagy teljesen átvilágíthatná, összegyűjti a láthatóság 

szétszórt nyalábjait és egyesíti magában a láthatóság 

misztériumát. A Lét és nem pusztán az emberlét para-

doxona ez.57 

                                                 
56 Vö. uo. 474. [153.] 
57 Maurice Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan. (Ford. Farkas 

Henrik, Szabó Zsigmond.) L’Harmattan Kiadó, Budapest 2007. 154. 

[Maurice Merleau-Ponty: Le visible et l’invisible. Éditions Gallimard, 

Paris 1964. 178.] 
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8.3. Hasonlóan gondolhatjuk a nyelv esetében is a 

lét kimondhatóságát: összegyűjti a kimondhatóság szét-

szórt nyalábjait, egyesíti magában a kimondhatóság misz-

tériumát, anélkül, hogy a világ egészét kimerítően ki-

mondaná. Ez arra is ráirányítja figyelmet, hogy az, ami 

kimondható, és maga a kimondhatóság éppúgy misztéri-

um, mint a kimondhatatlan; nem kevésbé titokzatos, mi-

vel ki van téve a képződő nyelv véges, de a továbbképző-

désre mindig nyitott lehetőségeinek. Egy bizonyos érte-

lemben maga a kimondott és a kimondható képződése 

állítja elő a kimondhatatlant.  

8.4. E tekintetben hasonlóképpen megvilágító erejű 

az is, amit Merleau-Ponty a látó és látható viszonyával 

kapcsolatban a látás nárcisztikus természetéről és a be-

széd önvonatkozásáról mond. „A látó ‒ a látvány teljes 

részeként ‒ a látványban mindig önmagát is látja: íme a 

látás alapvetően nárcisztikus természete. A látványt pedig 

legalább annyira elszenvedjük a látható dolgoktól, mint 

amennyire létrehozzuk, és rájuk kényszerítjük.”58 Ily mó-

don a látás/észlelés a látó és a látható reverzibilitása ré-

vén jön létre, „azon a ponton, ahol a két ellentétes irányú 

metamorfózis keresztezi egymást”.  

8.4.1. Merleau-Ponty maga felhívja a figyelmet, 

hogy „hasonló reverzibilitás működik a beszéd és a be-

széd által kifejezett jelentés”, vagyis a mondás/mondó és 

a mondott között.59 A mondó maga a mondás, és nem an-

nak valamiféle szubjektuma, a mondott pedig éppen a 

mondásban képződő kimondott, többlet, mivel egy-

szersmind a mondás önképződése is. A mondott éppúgy 

keresi maga számára a nyelvet, mint ahogy a nyelv 

igyekszik érvényre juttatni a mondottat. A nyelv önvo-

natkozása éppen abban áll, hogy miközben mond és ki-

                                                 
58 Uo. 157. [181.] 
59 Vö. uo. 174‒175. [199.] 



 _________________________ A kimondhatatlan alakzatai 

233 

 

mond, önmagát is kimondja, keresi és képezi önmagát 

mint nyelvet.  

8.4.2. A nyelvi történés tehát a kimondó és a kimon-

dott reverzibilitásán alapul, pontosabban a kimon-

dás‒önkimondás egybefonódásában nyilvánul meg a 

tényleges realitása.  

A beszéd azáltal, hogy a megnevezhető és a ki-

mondható horizontját feltárja, bevallja, hogy már min-

dig is meg kellett előznie önmagát, ott kellett lennie már 

a beszéd kezdete előtt ‒ mondja Merleau-Ponty. – Bár-

ki, aki megszólal, egyszersmind egy megszólítás cím-

zettjévé is válik, legalábbis a saját megszólalásának a 

címzettjévé, és így egyetlen mozdulattal bezárja a saját 

magát önmagához és a többiekhez visszacsatoló kört. 

Egyben saját magát mint egy olyan beszélőt nyilvánítja 

ki, akinek a beszédére mások beszéde is vonatkozhat. A 

beszélő a beszédben feltárulkozik, önmagát és minden 

kimondott szót egy univerzális Beszéd közegének adja 

át.60  

A beszélő tehát a beszélés folyamatában képződik, s 

az, hogy mi mondódik ki a beszédben, nem egy nyelven 

kívüli szubjektum akaratán múlik, hanem a nyelv önvo-

natkozásán: azon, hogy miként tudja játékba hozni és ki-

játszani/kiképezni önnön véges lehetőségeit a kimondha-

tó végtelenre nyíló horizontjában.  

8.4.3. Ily módon a nyelv végessége mindig határt 

szab az egész kimondhatóságának. De úgy, hogy többet 

mond annál, ami „van”, mivel mindig továbbmondja azt, 

miközben soha nem mondja az egészet. A kimondhatat-

lan éppen e többnek az ellenpólusán képződő hiány, mint 

olyasmi, ami a mondásban képződő kimondottnak a ki-

mondásban való visszatartottságaként jelenik meg. A be-

szélés folyamatában a nyelv visszatartottságával egybe-

fonódva áll elő a mondottak visszatartottsága: a kimond-

                                                 
60 Uo. 175. [200.] 
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hatatlan. Ez soha nem válhat kimondhatóvá, mivel a lét-

módja éppen e visszatartottság (képződése). 

8.5. A hiány és a többlet különleges hermeneutikai 

viszonyát a nyelviség létmódjában a kép és a képiség irá-

nyából is megvilágíthatjuk. Erre Gottfried Boehm az iko-

nikus sűrűség fogalmát használja.  

8.5.1. Az ikonikus sűrűség az, „ami a képen a leg-

üresebb: a nem-alak, vagyis az egyidejűleg ható vonat-

koztatási forma alak és alak, alak és kompozíció valamint 

színépítkezés között”.61 A nyelv szempontjából nézve ez 

a képnek az egyszerrevalósága, s az ebben tetten érhető 

meghatározatlansága, megfoghatatlansága, amit nyelvileg 

éppen hogy nem lehet (ki)mondani. A kép esetében ‒ 

mondja Boehm ‒ „épp a meghatározatlanság a szemléle-

tesen legtömörebb, az, amiben a kép képisége ‒ tehát e 

jelenség ‒ a leginkább kiteljesül”. 62  Ez a jelenség az 

„üresség” fogalmában „csak negatív értelemben jut kife-

jezésre”, de ez olyan megjelenési sűrűség, ami „csak a 

hermeneutikai visszafordítás gondolatának figyelembevé-

telével nevezhető ür(esség)nek”. Valójában a kimondha-

tóság hiánya ez, azé, „amely a jelenségek kimeríthetetlen 

halmazát nem tudja közelíteni, abban megtörik és amely 

a képileg »legtömörebbet« mint a nyelvileg »legüreseb-

bet« exponálja”.63 

8.5.2. Ha ezt a gondolatsort átvisszük a nyelviség és 

a kimondhatóság területére, az ikonikus sűrűséghez mér-

hető nyelvi sűrűséget éppen a megszólalásban és a ki-

mondásban zajló előjövetel, nyelvképződés ‒ nyelvi léte-

sülés és történés ‒ folyamataként érhetjük tetten. A hozzá 

társított hiány képzetét inkább csak a referenciális nyelv-

szemlélet horizontjában tudjuk ténylegesen belátni, úgy, 

mint két „valós” nyelvi referencia közé ékelődő köztessé-

get, ami azok „valós” adottságához képest nem más, mint 

                                                 
61 G. Boehm: A kép hermeneutikájához. 103. [462.] 
62 Uo. 104. [463.] 
63 Uo. [463.] 
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a folytonosság megtörése, űr, cezúra, s aminek csak az át-

járás, áthidalás érelmében van ontikus realitása; ameny-

nyiben pedig valóságos űrként, hiányként gondoljuk oda 

két nyelvileg referenciálisan kifejezett létező közé, akkor 

azok „valami”-ségéhez képest ez éppenséggel (a) semmi. 

Holott a nyelv valójában nem azokról és nem is erről be-

szél, hanem éppenséggel ezt mondja, miközben nincs eb-

ben semmi tárgyi, hanem csak maga a mondás teremtő 

eseménye.  

8.5.3. Ez a nyelvi sűrűség, ami egyúttal a teljes ki-

mondhatóság hiánya ‒ mivelhogy a kimondható kimerít-

hetetlenségének a kimondhatatlanja is folyamatosan át-

hatja ‒ nemcsak ontikus értelemben negativitás, hanem a 

fogalmi megragadás számára is betölthetetlen üresség, 

mivelhogy nem szedhető össze egyetlen (véges, meghatá-

rozott) fogalomba az átfogó teljesség. A nyelvi-fogalmi 

meghatározottság mélyében folyamatosan képződő űr ‒ 

amely a meghatározottságot belülről folytonos meghatá-

rozatlanságban tartja ‒ hermeneutikailag átfordítva éppen 

annak a belülről megnyíló kiterjedésnek bizonyul, 

amelyben előre(tovább)halad a nyelviség lét- és értelem-

teremtő mozgása/történése.  

8.5.4. Boehm arra is rámutat, hogy azok a képek, 

„amelyek a közvetítés felületes és egysíkú intenciójának 

szolgálatában állnak”, mint pl. a reklám, és „nem viszik 

véghez ezt a visszafordítási folyamatot”, „az üresség hiá-

nya következtében önmagukat szüntetik meg: elvesznek 

abban a transzparens üzenetben, amelyet ők közvetíte-

nek”. 64  Hasonlóképpen állunk a diskurzív/referenciális 

beszéd szavaival is, amelyek lerögzülnek a referenciális 

nyelvhasználat kötöttségeiben, ahelyett, hogy folyamato-

san megszüntetnék és újrateremtenék magukat a mondot-

takban. Ehelyett egy értelmileg elszegényedő, leépülő 

nyelvhasználat eszközeivé válnak. Ezzel szemben a köl-
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tői szó, a „találó szó” képes a hermeneutikai átfordítást 

véghezvinni, s ezáltal a nyelv ilyenszerű elhasználódásá-

nak ellenállni. 

8.6. Az ikonikus differencia gondolata és a képi érte-

lemképződés folyamata arra is rávilágít, hogy a nyelvi 

megszólalás és kimondás folyamatában miért válik ki-

mondhatatlanná az egész teljessége, illetve, hogy miként 

áll elő az egyszerre való kimondás lehetetlensége. 

8.6.1. A kép jelenvalósága az egyidejűség és az 

egymásutániság összetartozásaként érvényesül, s éppen 

az ikonikus differencia az, ami különbségüket és egymás-

ba való átjátszásukat folyamatosan fenntartja. A képen 

„folyton új utakat látunk meg, amelyeken a kép egyidejű-

ségbe »integrálódik« és ebből, a visszavezető úton, egy-

másutániságba »differenciálódik«”. Sőt, ennél többről 

van szó: „a szemlélés azonos útjai is folyton újnak bizo-

nyulnak”. Mindkét dolog arra utal ‒ mondja Boehm ‒, 

„hogy az ikonikus differencia éppoly mértékben prezen-

tál értelmet, mint amilyen mértékben visszatartja, elné-

mítja azt”.65 

8.6.2. A képi folyamatban tehát egyszerre és mégis 

különbözőképpen találjuk magunkat az értelemképződési 

történések szimultán és szukcesszív eseménysorozatában. 

Egyszerre jön elő és teremtődik az egészet átfogó érte-

lem, és hatnak közben olyan visszatartó, korlátozó erők, 

amelyek átlendítenek, továbbmozdítanak a teljes értelem 

egyszerre való megragadásán. A differencia, a két irányú 

kiterjedés és mozgás hiátusa folyamatosan érvényesül, s 

nem szüntethető meg az egyiknek a másik fölé- vagy alá-

rendelésével. Itt „prezentáló” és egyben „a-prezentikus” 

kölcsönhatásról van szó, amely mindvégig „mint olyan 

nyílt marad, megőrizve belső feszültségét”. Az, hogy mi-

lyen kényszerítő erővel köt össze az ikonikus differencia 

                                                 
65 Gottfried Boehm: A képi értelem és az érzékszervek. (Ford. Pop-

rády Judit.) In Bacsó Béla (szerk.): Kép, fenomén, valóság. Kijárat Ki-

adó, Budapest, 1997. 251. 
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‒ mondja Boehm ‒, abban tapasztalható meg, hogy kény-

telenek vagyunk az egyes képi elemet az egész horizontja 

előtt nézni; az pedig, hogy milyen kényszerítő erővel vá-

laszt el, abban ismerhető fel, hogy a képi szimultán érzé-

kelés csak rövid ideig tartható fenn, s alig teljesíthető erő-

feszítésre van szükség, hogy szemlélve távol tartsuk ma-

gunkat a szukcessziótól.66 Ez arra utal, hogy a teljesség 

szimultaneitása ontikusan olyan természetű, hogy a 

megmutatkozásban/megvalósulásban és a szemlélésben a 

teljesség folyamatosan visszahúzódik belőle. Így állandó-

an úton vagyunk a képtől (az egésztől) az egyes temati-

kus elemhez, amely viszont a „ki nem fejezettel” határos. 

A ki nem fejezett, a „kifejezéstelen”, a „nem-alak” teszi 

lehetővé az egyidejűség megvalósulását. Aki minden 

elemet egyesként tárgyalna, sohasem jutna el az egyidejű 

tapasztalathoz. „A tisztán prezentikus képlátás eszméje 

önmagában fonák jellegű és ellentmondással teli” ‒ 

mondja Boehm.67 

8.6.3. Hasonlóképpen vagyunk a kimondás teljessé-

gének a szimultaneitásával is. A nyelvi megszólalás mint 

jelenbe hozás a szó teljességének az egyidejűségében 

mondja ki a kimondottat; de minden ilyen kimondás a ki 

nem mondottal határos, amely újabb szót és újabb teljes-

séget igényel. A megszólalás és a kimondás folyamatá-

ban valójában úton vagyunk a szóhoz. Minden kimondott 

szó teljessége az egymást követő szavak szukcesszivitá-

sára bomlik fel, amelyekben a kimondás végességében 

mindig vissza is tartódik a kibontakozó, előbukkanó tel-

jesség. Mindenik szó, mint közép, egybefogja és egy-

szersmind szabadon is engedi a nyelvi folyamatban az 

egyik szótól a másikig szétszóródó, átrendeződő és újra-

szerveződő értelemalakzatokat. A kimondható és a ki-

                                                 
66 Vö. uo. 252. 
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mondhatatlan a nyelvi egyidejűség és egymásutániság 

összefonódásában is folyamatosan egymásba játszik. 

8.7. Bár a kimondhatatlan a beszélés élő folyamatá-

ban nem válhat kimondhatóvá, de mégis megmutatkozik, 

valahányszor kimondanak valamit.  

8.7.1. A kimondhatatlan nyelvi megmutatkozása 

azonban nem egy statikus és tartós látvány, hanem a 

nyelvi (tovább)történés egy pillanatnyi felvillanó mozza-

nata, amely a maga megfoghatatlanságában, értelmi meg-

ragadhatatlanságában valóságos. Merleau-Ponty a látha-

tatlan ‒ esetünkben a kimondhatatlan ‒ „illékony” lét-

módját az érzéki gondolatok spontán önszerveződési 

folyamataiban kísértő negativitás- vagy hiány-

mozzanatok képződéseként írja le. A pozitív gondolat 

olyan ‒ mondja ‒, hogy mihelyt fölfogtam, már túl is va-

gyok rajta, nem tud tovább a hatalmában tartani, mivel a 

gondolkodás belső monológja máris más gondolatok felé 

terel. Ezért az érzéki gondolatokat nem tudjuk maradék-

talanul birtokba venni, „mert körülrajzolt hiányként, ne-

gativitásként kísértenek, és inkább ők uralnak minket, 

semmint fordítva”.68  

8.7.2. Valójában cseppet sem inkább megragadhatók 

és felfoghatók a kimondás pozitív értelmi mozzanatai, 

mint a kimondhatatlan, mivel a mondás és a beszélés 

mindjárt tovább is halad. A kimondottak és a kimondha-

tatlan elillanó, de összefonódásaikban egymást meg-

akasztó és kiterjedt értelemhálóvá egybeszövő mozzana-

                                                 
68 M. Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan. 172. „Nem a zenész 

hozza létre vagy játssza el a szonátát, hanem csupán a zenét közvetítő 

csatornaként éli át magát, és a zene médiumaként észlelik őt azok is, 

akik hallgatják. A szonáta énekel és sikolt fel hirtelen rajta keresztül, 

olyan ellenállhatatlan erővel, hogy a vonó alig győz lépést tartani a 

zene áramlásával. Ez a hangok világában feltáruló örvény csak egy 

példa az érzéki gondolatok önszerveződésére, spontán egymáshoz 

idomulására.” „A láthatatlan és ezért úgymond ritka, illékony lét ké-

pes csak ilyen szoros szövésű textúrát képezni.” ‒ Uo. [196.] 
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tai bontakoztatják ki voltaképpen az értelemképződés 

nyelvi folyamatát. 

8.7.3. Ezek alapján a kimondható és a kimondhatat-

lan viszonyára is átvihetjük azt, amit Merleau-Ponty a 

látható és a láthatatlan „dualista” jellegű megkülönbözte-

téséről kritikailag mond: „A látható és a láthatatlan, a ki-

terjedés és a gondolat közvetlen dualista megkülönbözte-

tését el kell vetnünk.” Ugyanis e kettő „egymás színe és 

fonákja, az egyik mindig kíséri a másikat, sohasem marad 

el a másik mögül”.69 A kimondható és a kimondhatatlan 

tehát nem szemben állnak egymással úgy, mint két egy-

máson kívül álló, alkalomadtán egymással érintkező, ha-

táros, vagy éppenséggel egymást külsődlegesen feltétele-

ző kiterjedés, hanem úgy tartoznak egymáshoz, mint egy-

azon nyelv- és létképződési-történési folyamat egymásba 

fonódó kifejlései. 

9. 

9.1. „Mi a nyelviség: híd vagy korlát?” ‒ teszi fel a 

kérdést Gadamer a Szöveg és interpretációban.70 Híd ‒ 

mely átvezet a kimondottól a kimondhatatlanhoz? Vagy 

korlát, amely mindörökre megakadályozza a hozzáférést 

ahhoz, ami kimondhatatlan?  

9.2. Ezek további kérdésekkel függnek össze, ame-

lyek Gadamer számára az Igazság és módszer második 

kiadásának előszavában fogalmazódnak meg.  

Meddig terjed magának a megértésnek és a megér-

tés nyelviségének a szempontja? Képes-e hordozni azt a 

filozófiai következtetést, amely a »megérthető lét ‒ 

nyelv« tételben rejlik? Tekintettel a nyelv egyetemessé-

gére, nem vezet-e ez a tétel ahhoz a tartalmatlan metafi-

                                                 
69 Uo. 173. [197.] 
70 Hans-Georg Gadamer: Szöveg és interpretáció. (Ford. Hévizi Ottó.) 

In Bacsó Béla (szerk.): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi kiadása. 

é.n. 22. [Hans-Georg Gadamer: Text und Interpretation. GW. Bd. 2. 

Hermeneutik II. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1990. 336.] 
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zikai következtetéshez, hogy »minden« csak nyelv és 

nyelvi esemény?71 

9.3. Gadamer válaszkeresései e kérdésekre pozitív 

kicsengésűek. Azon a megfontoláson alapulnak, hogy az 

emberi valónk, a világtapasztalatunk és annak nyelvisége 

megkerülhetetlenül, kiküszöbölhetetlenül véges és 

ugyanakkor történeti is, s bármiféle megértés csak oly 

módon lehetséges, ha komolyan vesszük ezt a végességet 

és történetiséget, s a kettő szerves egymáshoz tartozását. 

„Aki komolyan veszi ezt a végességet, annak a történe-

lem valóságát is komolyan kell vennie.”72 Ezzel viszont 

nyilván az is együtt jár, hogy az érthetetlen, az abszurd és 

a kimondhatatlan is helyet kap az életünkben és a vilá-

gunkban. „Saját megértésünk végessége az a mód, ahogy 

a realitás, az ellenállás, az abszurd és az érthetetlen ér-

vényre jut.”73 Tehát a megértésbe és a megértés nyelvi-

ségének a szempontjaiba ezek is beletartoznak. Számunk-

ra nem az a feladat, hogy folyamatos és hiábavaló erőfe-

szítéseket tegyünk a kiküszöbölésük érdekében, hanem 

az, hogy sikerüljön olyan belátásokhoz eljutnunk, ame-

lyek produktív erőkké változtathatják ezeket a negatív 

előjelű adottságokat.  

9.4. A kimondhatatlan hermeneutikai problémája is 

ilyen. Ha sikerül ezt helyesen feltárnunk és megértenünk, 

akkor a kimondhatatlanban a nyelvi értelemképződési fo-

lyamatnak egy elengedhetetlen, nélkülözhetetlen résztve-

vőjére ismerhetünk rá. Ugyanis ez a hermeneutikai beállí-

tódás további felismeréseket és belátásokat eredményez. 

Egyrészt azt, hogy „a beszélgetés végtelensége, melyben 

a megértés végbemegy, magát a kimondhatatlannak a 

                                                 
71 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 15. [Hans-Georg Gadamer: 

Vorwort zur 2. Auflage. GW. Bd. 2. Hermeneutik II. J. C. B. Mohr 

(Paul Siebeck), Tübingen 1990. 444.] 
72 Uo. 16. [445.] 
73 Uo. [445.] 



 _________________________ A kimondhatatlan alakzatai 

241 

mindenkori érvényesítését is viszonylagossá teszi”. 74 

Másrészt azt, hogy „az egész fogalma maga is csak vi-

szonylagosan érthető”. 75  Ennélfogva az értelemegész, 

melyet nyelvileg-történelmileg meg kell érteni, sohasem 

az egésznek az értelmét jelenti.76 

9.5. E belátások jegyében hermeneutikailag az is he-

lyesen felismerhető, hogy a nyelviség közegében nem a 

mondottak és a nem mondottak tartoznak össze (közvet-

lenül) egymással, hanem a mondottak végessége a nem 

mondottak végtelenségével fonódik szétválaszthatatlanul 

össze. Ily módon a nem mondottak körét soha nem meríti 

ki/nem merítheti ki teljes egészében a kimondatlan. Ha 

ilyesmi lehetséges lenne, ez azt jelentené, hogy valaha el 

lehetne jutni az összes kimondatlan kimondásához. De 

mindent együtt és egyszerre lehetetlen kimondani.77 Már 

csak annálfogva is lehetetlen, hogy a kimondhatatlan ma-

ga is képződik, együtt képződik a nyelvvel; a nyelv spe-

kulatív struktúrája az, amely folyamatosan rendeli hozzá 

a kimondottak képződéséhez a kimondhatatlant. Ezért ‒ 

Gadamer szavaival ‒ „bár kézenfekvő, hogy a kimondha-

tatlanra utaljunk, ez nem feltétlenül szakítja meg a nyel-

viség egyetemességét.”78 

9.6. A nyelviség világhorizontja úgy fogja át a lét 

egészét, hogy a nyelv önmagát visszatartottan juttatja ér-

vényre a kimondottat, mint ahogy a lét egésze is önmagát 

visszatartottan tárja fel nyelvileg az értelemösszefüggése-

it. 

74 Uo. 15. [444.] 
75 Uo. 16. [445.] 
76 Vö. uo. [445.] 
77  Merleau-Ponty szerint is „a teljes kifejezhetőség gondolata non-

szensz”. De azt sem mondhatjuk, „hogy mögöttes tartalom volna a 

szavak között”. ‒ M. Merleau-Ponty: A közvetett nyelv és a csend 

hangjai. 145. [55.] 
78 H.-G. Gadamer: i.m. 15. [444.] 
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9.7. Lehetne-e ide illőbb záró szavakat találni Hei-

degger szavainál?  

Ami „megvonja magát tőlünk, az ugyan elvonja 

magát tőlünk, de ezzel egyben magával is von, és a maga 

módján vonz bennünket. Ami megvonja magát, az 

teljesen távollévőnek tűnik. A látszat azonban csal. Ami 

megvonja magát, az megjelenül, méghozzá oly módon, 

hogy vonz minket, akár tudomást veszünk róla, akár 

nem”.79 

79 Martin Heidegger: Mit jelent gondolkodni? (Ford. Pongrácz Tibor.) 

In Bacsó Béla (szerk.): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi kiadása. 

é.n. 10. [Martin Heidegger: Was haißt Denken? Gesamtausgabe I. Ab-

teilung: Veröffentlichte Schriften 1910-1976. Band 7. Vorträge und 

Aufsätze. Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2000. 134.] 
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A NYELV CSENDJE 

A hangzó csend 

1. 

A hangos beszéd tapasztalata alapján kézenfekvőnek 

tűnik, hogy a nyelvet a hang és a hangzás felől gondoljuk 

el, mint hangzó és hangos megnyilvánulást. Ez a tapasz-

talat szolgál alapul az arisztotelészi hangmetafizikának, 

amely egyértelműen a hangzó és hallható hangra össz-

pontosít. Ezáltal arra ösztönöz, hogy a nyelvben tapasz-

talható csendet a hang létmódja felől próbáljuk feltárni és 

megérteni.   

Arisztotelész a hallás felől vizsgálja a hangot. Ez a 

nézőpont meghatározott következményekkel jár a hang és 

a csend viszonyának, illetve a csend mibenlétének az el-

gondolására. A hallott hang hallható, mivel hangos. A 

hallhatóság feltétele a hangosság. De a viszony fordítva is 

érvényes: a hallható hangosság határait a hallhatóság fel-

tételei vonják meg. Ezek a képződő hang és a felfogó hal-

lóképesség egymásba fonódó aktivitása folytán alakul-

nak. A csend nem hangos, így nem is hallható. A túlzot-

tan erős hang ‒ Arisztotelész kifejezésével: a „nagy 

hang” ‒ ugyancsak túllépi a hallható hangosság mértékét. 

A hang közép a csend és a „nagy hang” között, s mint 

ilyen, mindkettővel „mint ellentétes véglet áll szemben”.1  

Arisztotelész elgondolása a hang keletkezésével 

kapcsolatban a hangképződés pozitív dinamikáját állítja 

előtérbe. A beszédhang bennünk képződik, ütés/ütközés 

útján, amelyet a lélek önmozgásából kifejlő erő vált ki. A 

hangütés nem egyszerűen a belélegzett levegőnek a lég-

csőhöz való ütközését, hanem a lélek által mozgásba ho-

zott levegőnek a légcsőhöz való ütköztetését jelenti.2 A 

                                                 
1 Arisztotelész: A lélek. In Lélekfilozófiai írások. (Ford. Steiger Kor-

nél.) Európa Könyvkiadó, Budapest [1988]. 422a. 
2 Vö. uo. 420b, 421a. 
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felcsendülő és elhangzó hang így hangaktus, hangese-

mény formáját ölti.  

A csend és a „nagy hang” nemcsak a hanggal, ha-

nem egymással is ellentétes végletet alkotnak: a csend a 

hang hiánya, a „nagy hang” a hang fölöslege, s mindkettő 

kívül esik a hallhatóság határain. De mint végletek, össze 

is érnek egymással a hang pozitivitását körülölelő negati-

vitásként. Sem a csendnek, sem a „nagy hang”-nak nincs 

önmagában levő pozitív realitása: a hallható hang felől 

ítélhetők meg úgy, mint („néma”) csend és úgy, mint sü-

ketítő hangzás, akár a fény felől a sötétség illetve a vakító 

fényesség. Mindkét irányból ‒ de ellenkezőképpen ‒ az 

általános erőhatás érvényesül: a csend esetében nincs 

olyan hangerő, hogy a hallóképességre aktivizáló (el-

len(erőt)hatást kiváltó) ütést mérhetne, a „nagy hang” 

esetében a hallóképesség nem képes az ütés erejének 

megfelelő ellenerővel reagálni; az első esetben a hangerő 

nem realizálódik ténylegesen a vele ütköző ellenerőben 

(mivel nem történik valóságos ütközés), a második eset-

ben a hallószerv gyenge ellenállása miatt hallható hang-

ként nem realizálódó, önmagába visszaforduló, a hallha-

tóságot elnyomó (agresszív) erőtöbbletként árad szét. A 

csend erőtlen, s így nem váltja ki, a túlzott hangerő vi-

szont elfojtja a hangos hallhatóságot. 

2. 

Az ütés/ütközés arisztotelészi gondolata sajátos 

megvilágításba helyezi a csend és a hang viszonyát. Nem 

két elkülönülő léttartomány ‒ a csendes/néma lét és a 

hangos lét ‒ szembenállásaként jelenítődnek meg. A mai 

kutatások is inkább arra hajlanak, hogy a csendnek nincs 

a hangtól különválasztható, önálló realitása. Don Ihde 

úgy véli, hogy az auditív észlelésre irányuló kutatás egyik 

legérdekesebb tanulsága abban áll, hogy „sok dolog, ami 

igen egyszerűen látható és megfigyelhető, némának tű-

nik. Pedig potenciálisan, bizonyos feltételek mellett 

mindennek van hangja.” Majd hozzáfűzi: „A tárgyak 
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egymásnak ütköztetése tipikusan egyik formája annak, 

hogy hangot adjunk a dolgoknak.”3 

A dologi világ tárgyi létezői önmagukban „némák”, 

belesimulnak a dologi létezés csendjébe. Érintkezniük 

kell egymással ahhoz, hogy észlelhetőkké váljanak és 

megmutatkozzanak a köztük levő különbségek. A dologi 

kontinuum csendes, mivel hangtalan, de minden dolog 

potenciálisan hangos, mert rendelkezik a más dolgokkal 

való érintkezés (oppozíció és ütközés) általános képessé-

gével. A csend és a némaság ‒ belülről nézve ‒ aktív, di-

namikus létállapot, a kifejlésre készen álló potencialitás, 

amely minden ütközéssel hangként aktualizálódik. A 

hang ‒ általános értelemben ‒ voltaképpen nem más, 

mint az ütközés aktusa, e potencialitás realizációja. 

A tárgyak ütközése önmagában véve fizikai hang-

képződés. A létrejövő dologi hang zörej, mely megtöri a 

csendet, s amely puszta adottságként nem tartalmaz más-

valamire való vonatkozást, és maga is a dologi lét jellem-

zőivel bír. Ettől eltérően a tárgyak ütköztetésének egy sa-

játos módja az, ahogyan mi adunk hangot a dolgoknak, 

biztosítva a szükséges feltételeket a számunkra hallható 

és érthető hang kiképződéséhez, amelyen tárgyak „meg-

szólalnak”, s ezáltal egymástól megkülönböztethetővé, 

megtapasztalhatóvá és felismerhetővé válnak. A különb-

ség lényeges, mivel mind a hangot, mind a csendet onti-

kus meghatározottságában illeti. Ez abban áll, hogy a zö-

rejnek pusztán forrása van, míg az emberi hangnak cím-

zettje, mivel az emberi hang olyasvalami, amit a halló 

befogad és megért. Ezért a flatus vocis jelentés- és köz-

lésjellege révén különbözik a puszta szélfuvallattól. 4  E 

                                                 
3 Don Ihde: A hermeneutika fogalmának kiterjesztése. (Ford. Lengyel 

Éva.) In Schwendtner Tibor‒Ropolyi László‒Kiss Olga (szerk.): 

Hermeneutika és a természettudományok. Áron Kiadó, Budapest 2001. 

294. 
4 Vö. Bernhard Waldenfels: Az emberi hangról a test összefüggésében. 

(Ford. Csobó Péter György.) Replika. (2011)4. 34. 
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különbség fenomenológiai szempontból B. Waldenfels 

szerint akként mutatkozik meg, hogy az emberi hangkép-

zés és -befogadás során a száj és fül, mint a test szervei, 

„szó szerint eszközökként szolgálnak”, mivel „segítsé-

gükkel jelentéssel rendelkező hangzókat adunk ki és fo-

gunk fel”, de csak akkor, „ha mindkettőt, a szájat is és a 

fület is lélek vagy szellem hatja át”.5 

Tehát a száj és a fül a hangképzésnek korántsem 

szokványos értelemben vett „eszközei”, mivel funkcióju-

kat a lélek vagy szellem általi áthatottságuk folytán töltik 

be. Az emberi beszédhang ténylegesen a lélek vagy a 

szellem által képződik bennünk. E fenomenológiai észre-

vétel visszahajlik az arisztotelészi alapgondolathoz: „Lé-

lekkel bíró lénynek kell végeznie a hangütést ‒ mondja 

Arisztotelész ‒, mégpedig egyfajta képzettel párosult 

hangütést. A kommunikációs hang ugyanis a hangok egy 

bizonyos, jelentéssel bíró fajtája.”6 Ha figyelmesen vé-

giggondoljuk az arisztotelészi megállapítást, egy lénye-

ges ontológiai mutáció sejlik fel a hang és a csend miben-

létével kapcsolatban. A beszédhang nem önmagában 

hang, nem egy dologi adottság, hanem a jelentés felhang-

zása, hallhatóvá (észlelhetővé) válása. A hang itt már el-

veszíti a magánvaló dologi lét ontikus státuszát és hang-

zássá, azaz hangzó jelentéssé válik. Más szóval, valami-

nek a hangzása lesz, ami ennek a „valaminek” a 

belsejéből tör fel. A hangzó „valami” úgyszintén nem va-

lamiféle elsődlegesen kész dologiságot jelent, hanem a 

hangzásban/hangzásként megvalósuló kifejlést. A viszo-

nyuk nem az egymásutánisági idősémába rendeződő kü-

lönállóság, hanem az egzisztenciális létsémában egybe-

eső végbemenés. A hangzás a hangzó megmutatkozása, 

azaz fel-hangzása, fel-csendülése. Megvalósulás és meg-

                                                 
5 Uo. 
6 Arisztotelész: i.m. 420b. 
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mutatkozás olyanformán esik itt is egybe, mint ahogyan a 

kép és a képiség esetében tapasztaljuk. 

3. 

Az egzisztenciális létséma a belüllétnek az önmagá-

ból kifejlő mozgását jelöli, amint éppen e kifejlés-

ként/kiképződésként megvalósul. A belüllét így nem „lét” 

a szó dologi értelmében, nincs rögzült adottságokban és 

állandóságokban megmutatkozó pozitivitása. A hang 

„dologi lét” mivoltával szemben a hangzás „belüllét”, 

vagyis hangzó kifejlés, képződés, az önnön csendjéből 

való előjövés az észlelhetőség mezőjébe. Ez pillanatnyi-

lag ellentmondani látszik annak a fentebbi megállapítás-

nak, miszerint a csend a hang hiánya. Az igazság viszont 

oly módon terjed ki mindkét megállapításra, hogy a lát-

szólagos ellentmondásuk feloldódik benne. 

Az ellentmondás feloldásának egyik aspektusa ép-

pen a csend és a hang szembeállítását meghaladó elgon-

dolásban rejlik, melynek során a hangzást a hang létmód-

jaként érthetjük meg. A hang lényege szerint az, ami 

hangzik, s a hangzásról való leválasztása és önállósítása 

nem más, mint absztrakció. Empirikus oldalról tekintve 

viszont a hang önmagából kifejlő erő, amely saját csend-

jéből hozza elő magát hangzásként. A hang (fel)csendül, 

azaz a csendből jön elő a hangzás módjába, s így a hang-

ban éppen a hang módján előjövő csend válik jelenvaló-

vá. A lélek csendje, amely a hangütést kiméri, nem üres 

nyugalmi állapot, hanem várakozás, hangolódás, vagy 

éppenséggel önmagába visszaforduló le-hangoltság, de a 

felhangzóban mindenképpen jelenvaló és megmutatkozó. 

A hangzással megkerülhetetlenül egybefonódik a csend 

tapasztalata. 

Az ellentmondás feloldásának másik aspektusa a 

hangzás létmódjával függ össze, amelyet a zenei hang 

kapcsán Nikolaus Harnoncourt röviden így jellemez: 

„Hangzásról rendezetten és érthetően beszélni csaknem 

lehetetlen feladat. A hangzás olyasvalami, ami minden le-
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írás alól kivonja magát. Mihelyt a hang kicsengett, sajá-

tos minőségének részletei többé alig idézhetők vissza.”7 

E néhány találó szó a hangzás megfoghatatlanságára, 

nem-dologiságára irányítja a figyelmet, arra, hogy a 

hangzás a felhangzás pillanatában el-hangzó, elillanó, to-

vábbterjedő és mindig újraképződő, ismételhetetlen jelen-

lét. Mint ilyen, a szimultaneitás és a szukcesszivitás ál-

landó játéka jellemző rá: szimultán teljességként tűnik 

fel, amely aztán véges, szukcesszív hangmozzanatokban 

szóródik szét és tűnik el, önnön belső csendjébe vissza-

hullva. 

Milyen természetű a viszony a lélek csendje és az ál-

tala bennünk kiváltott hang(zás) között? 

A lélek belső csendjének átfogó általánosságával 

szemben a hangütésekként felcsendülő hangzások tűné-

keny voltára derül fény az előbbi elgondolás szerint. A 

csend viszont nemcsak, hogy egybefonódik a hangzással, 

hanem a belüllét dinamikus önmozgásának bizonyul, 

amely a hangzást a folytonos képződés aktivitásában tart-

ja. Ezért a lélek csendje és a beszéd hangzása nem két kü-

lönálló entitás kapcsolataként merül fel, hanem egyazon 

képződés és kifejlés hatásösszefüggéseként. A belüllét 

szervező elve nem az adottság, hanem az irányultság. 

Minden felcsendülő hangzás a lélek csendjében készen 

álló általános potencialitás konkrét, aktuális és tűnékeny 

realizálódása. A kérdés tehát úgy tevődik fel, hogy a lélek 

csendjében rejlő potencialitás az egyes felhangzások so-

rán milyen konkrét irányokban realizálódik? Hiszen 

ezekben az irányultságokban valósul meg és csendül fel a 

beszédhang úgy ‒ Arisztotelész kifejezésével ‒, mint 

„képzettel párosult hangütés”, mint a hangoknak egy „je-

lentéssel bíró fajtája”. 

                                                 
7 Nikolaus Harnoncourt: Zene mint párbeszéd. (Ford. Dolinszky Mik-

lós.) Európa Könyvkiadó, Budapest 2002. 10. 
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Ennek megvizsgálása során érdemes lesz néhány 

utalás erejéig visszalépünk egy fokkal Arisztotelész mö-

gé, Platónhoz. 

4. 

Platónnak a lélek halhatatlansága mellett szóló egyik 

érve a lélek önmagát mozgató mivoltára utal. Ami önma-

gát mozgatja, az halhatatlan, mivel soha „nem hagyja el 

önmagát” és „nem hagy fel soha a mozgással”, sőt „má-

sok számára is, amik csak mozognak, ő a forrása és kez-

dete a mozgásnak”.8 A lélek tehát, még ha a legelvontabb 

módon próbáljuk is önmagára vonatkoztatni, nem üres. A 

lélek „csendje” különféle irányokba kifejlésre készen álló 

erővel telített, kimeríthetetlen belső dinamizmussal, 

amely képes mindazt mozgásba hozni és (lelkileg) meg-

formálni, amivel a lélek hatásösszefüggésbe kerül. A lé-

lek önerővel bír; „a mindegyikünk lelkében meglevő” 

erőt nem kívülről kell a lélekbe bevezetni, „beléoltani”, 

„mert ez már benne van”.9 Az erő viszont mindig abban 

(a másban) fejti ki a hatását, amire hat, amit megformál. 

A kérdés tehát az, hogy merre felé fordítja a lélek a ben-

ne levő erőt, milyen irányban fejti ki azt. Ebben a vonat-

kozásban lesz Platón számára a nevelés „a megfordítás-

nak a művészete”, amely nem beléoltja a képességeket a 

lélekbe, hanem a lélekben már benne levő képességeket a 

„jó irányba” fordítja.10 A „jó irány” pedig éppen a „jó” 

felé való irányultság. 

Platón úgy véli, hogy a bennünk levő érzék és az ér-

zékeinknek a rajtunk kívüliben való megvalósulá-

si/feltárulási képessége abban az átfogó közegben kap-

csolódik össze, amely mindkettőt áthatja és egymás irá-

                                                 
8 Platón: Phaidrosz. (Ford. Kövendi Dénes.) In Összes művei. Második 

kötet. Európa Könyvkiadó, Budapest 1984. 245e. 
9 Platón: Állam. (Ford. Szabó Miklós.) In Összes művei. Második kö-

tet. Európa Könyvkiadó, Budapest 1984. 518c. 
10 Vö. uo. 518d. 
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nyában kölcsönösen formálólag kibontakoztatja. A fény 

olyasmi, ami összeköti a „látás érzékét a látszás képessé-

gével”,11 s ennek analógiájára továbbgondolhatjuk, hogy 

a hang köti össze a hallás érzékét a hangzás képességé-

vel. Amikor viszont a dolgok igazsága (megismerhetősé-

ge) és a megismerés képessége közti hatásösszefüggés 

kérdése merül fel, a „jó ideájára” történik hivatkozás, 

mint ami ezek dinamikus kölcsönhatását biztosítja.12 De a 

jó ideája ennél is több, mivel mindegyik létező számára 

nemcsak az igazságát, hanem az ideának megfelelő léte-

zés valóságát, számunkra pedig e „jó” meg(be)látásának 

az átfogó (a létezők mindegyikére kiterjedő, általános) 

képességét is biztosítja. Az önmagát mozgató lélek a be-

lüllét állapota, amely kifordulva a dolgok világa felé, a 

benne rejlő erőket oly módon képes kibontakoztatni, 

hogy általuk megvilágítódjon és felfoghatóvá váljon a jó. 

„Van valami látnoki a lélekben” ‒ mondja Szókratész a 

Phaidroszban,13  az ideának a valósban való meglátásá-

nak, az együttlátásnak, a kifejlésben és kiképződésben 

részt vevők egyben látásának/egyben láttatásának az 

egyetemes képességére utalva. Kifelé fordulása/fordítása 

során nemcsak a lélek részesül a mulandó dolgokban fel-

táruló jó ideájának a megvilágító erejéből, hanem a mú-

landó dolgok is átlelkesülnek; részesülve a lélek kimerít-

hetetlen csendjében, részük lesz a halhatatlanban. 

A lélek önmozgatása voltaképpen önmagával folyta-

tott beszélgetés mindarról, amit kifelé fordulása folytán 

szemügyre vesz. Mindaddig, míg a beszélgetés ‒ bár a 

külső dolgokra irányul ‒ a belüllét belső mozgásaként 

zajlik, hang nélkül „hangzik”, a lélek csendjének hangta-

lan tagolásaként és artikulációjaként. De mivel a külső 

dolgokra és ideájuknak a feltárására irányul, sohasem 

üres csendformák játékaként valósul meg, hanem a dol-

                                                 
11  Uo. 507e‒508a. 
12 Vö. uo. 508e. 
13 Platón: Phaidrosz. 242c. 
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goknak a lélekben való hangzásaként, elgondolásaként. 

Szókratész a gondolkodást a lélek önmagával folytatott 

beszélgetéseként véli azonosítani, amikor Theaitétosz 

kérdésére, hogy a gondolkodást hogy nevezi?, így vála-

szol: „Beszélgetésnek, melyet önmagával folytat a lélek 

arról, amit szemügyre vesz”.14 Majd hozzáfűzi, hogy úgy 

rémlik neki, hogy „amikor gondolkodik a lélek, nem tesz 

egyebet, mint beszélget, önmagát kérdezgeti és felelget 

rá, s vagy kimond vagy nem mond ki valamit”.15 Erre cé-

loz H.-G. Gadamer is, amikor arra hivatkozik, hogy Pla-

tón a gondolkodást egyfajta önmagunkkal való beszélés-

nek tekinti, egyfajta „írásnak”, „bejegyzésnek”, melynek 

folytán a külső dolgok beírják magukat a lélekbe, rajta 

hagyják a nyomukat.16 Az észrevétel, miszerint a gondol-

kodás a lélek belső csendjének az artikulációja, még az 

olyan analitikus közelítésmódokban is visszaköszön, mint 

G. Ryle felfogása, aki ugyancsak arra hivatkozik, hogy „a 

csend, amelyben legtöbbünk megtanult gondolkodni, a 

gondolkodás definiáló tulajdonsága”.17 

A platóni elgondolás, miszerint a gondolkodás a lé-

leknek önmagával folytatott beszélgetése, több vonatko-

zásban is megvilágító erejű. Egyrészt beláthatóvá teszi, 

hogy a lélek önmozgása révén belsőleg hangzó, s ez a 

„hangzás” voltaképpen a lélek belső csendjének a hangta-

lan artikulációja. Másrészt azt is megvilágítja, hogy a 

belső csend artikulációja nem valami üresjáratú önmoz-

gásként zajlik, hanem a gondolatok születéseként, annak 

folytán, hogy a lélek belső ereje a külső dolgok feltárásá-

                                                 
14 Platón: Theaitétosz. (Ford. Kárpáty Csilla.) In Összes művei. Máso-

dik kötet. Európa Könyvkiadó, Budapest 1984. 189e. 
15 Uo. 190a. 
16  Hans-Georg Gadamer: A hallásról. (Ford. Simon Attila.) Vulgo 

II(2000)3-4-5. 27. [Hans-Georg Gadamer: Über das Hören. In Uő: 

Hermeneutische Entwürfe. Mohr Siebeck, Tübingen 2000. 50.] 
17 Gilbert Ryle: A szellem fogalma. (Ford. Altrichter Ferenc.) Gondo-

lat, Budapest 1974. 34. [Gilbert Ryle: The Concept of Mind. Hutchin-

son’s University Library, Hutchinson House, London 1949. 27.] 
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ra, ideájuk megragadására irányul. A lélek belső csendje 

nem üresen kong, hanem a gondolatok hangzanak benne, 

s a csend „homálya” annál jobban kitisztul, minél tisz-

tább, az ideákhoz (az igazságot és az igazságosságot egy-

befogó jó ideájához) minél közelebb kerülő gondolatok 

képződnek. Szókratész viszont alkalomadtán rámutat, 

hogy „de kimondva minden világosabb, mint ha nem 

mondjuk ki”.18 A külső beszéd a belső beszélgetés han-

gos hangzása, a belüllét kívül kerülése önmagán, a léte-

zők külső világosságába, amely akkor kezd igazán tisztán 

világlani/hangzani, amikor a beszélgetés világossága be-

lülről is áthatja azt. Ilyenkor a csendes és hangos hangzás 

egybefonódását „a létező legvilágosabb részének a szem-

lélete”, a „jó”-nak a szemlélete hatja át és tartja maradan-

dó egységben. 

Visszatérve az arisztotelészi meglátáshoz, miszerint 

a beszédhang nem üres hang, hanem képzettel társuló, je-

lentéssel bíró hangütés, úgy tűnik, hogy ez a hangzásban 

megvalósuló ontológiai mutáció kettősségére utal. Nem-

csak a külső természeti hang dologisága változik át a be-

szédhang nem-dologi hangzásává, hanem ‒ a csend onto-

lógiai mutációja révén ‒ a dolgok maguk világítódnak 

meg és fejeződnek ki (fel)hangzó jelentéstartalomként, 

képződő értelemként. A felhangzó/felcsendülő beszéd-

hang nem önmagában hangzik, hanem valamit mondva 

szólal meg, s bár az ily módon előlépő szót már nem a 

„jó” ideájának a mindent átható fénye világítja be, ám a 

szóként képződő értelem éppen a dolgot világítja meg, 

amiről szó van. 

5. 

Az arisztotelészi „hangütés” visszhangja a nyelvvel 

kapcsolatos elgondolásokban messzire terjed. 

A puszta zörejek fizikai aktusok, de a hang esetében 

az ütés, ütközés nem redukálható csupán fizikai aktusra. 

                                                 
18 Platón: Phaidrosz. 238b‒c. 
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A beszédhang a fizikainak a pszichikaival való ütközése 

folytán keletkezik. A külső, természeti erő a lélek belső 

erejével fonódik össze; a hangütés állandóan megtöri, ta-

golja és artikulálja a belső csendet. A kortárs nyelvészeti 

kutatások arra utalnak, hogy a nyelvhez tartozó csend 

ténylegesen nem a hang ellentettje; nem valamiféle alap 

vagy mélység, amelyből a hang előjön. A hangzás a 

csendet tagolja, artikulálja, s ily módon nem elnyomja, 

hanem éppenséggel érvényre juttatja, hallhatóvá teszi a 

csendet. F. de Saussure rámutat, hogy a nyelvi jelölő, lé-

nyegét tekintve, „semmiképp sem hangbeli jellegű, ha-

nem testetlen; nem anyagi szubsztanciája, hanem csakis 

azon különbségek által létezik, amelyek hangképét az 

összes többitől elválasztják”.19 A fonémák „egymással el-

lentétes, relatív és negatív entitások”, nincs sajátos és po-

zitív minőségük, hanem a különválásuk, az észlelhető kü-

lönbségeik teszik lehetővé, hogy hangképekké szerveződ-

jenek. Ezért a beszélők „kiejtés tekintetében szabadságot 

élveznek azon a határon belül, ahol még a hangok egy-

mástól különbözőek maradnak.”20 

                                                 
19 Ferdinand de Saussure: Bevezetés az általános nyelvészetbe. (Ford. 

B. Lőrinczy Éva.) Corvina 1997. 138. [Ferdinand de Saussure: Cours 

de linguistique générale. Éditions Payot, Paris 1995. 163.] 
20 Uo. 139. [164.] Saussure elgondolását a későbbi kutatások is meg-

erősítik. „Ha komolyan vesszük a nyelvi jel negatív természetét ‒ írja 

Mladen Dolar ‒, pusztán differenciális és oppozíciós értékét, akkor a 

hangot ‒ mint a beszéd természetes alapját, látszólag pozitív lényegét, 

szilárd szubsztrátumát ‒ kétellyel kell illetnünk.” ‒ Mladen Dolar: A 

hang-objektum. (Ford. Berkovits Balázs.) Replika (2011)4. 59. Rámu-

tat, hogy ezt a kételyt Saussure után néhány évtizeddel R. Jakobson is 

alátámasztotta, szintén kiemelve, hogy „a »hús-vér« hangon túl van az 

a testetlen entitás, amelyet pusztán funkciója határoz meg ‒ a néma 

hang (sound), a hangtalan hang (soundless voice)”, a fonéma. ‒ Uo. 

Jakobson is úgy vélte, hogy „a fonémák a nyelv egyetlen olyan rétege, 

amelyik teljes egészében negatív mennyiségekből áll, vagyis önazo-

nosságuk a »tiszta másságuk«”; a fonémák tehát „értelmetlen atomok, 

melyek kombinációjukkal »adnak értelmet«”. ‒ Uo. 60. 
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Saussure a fonémák természetével kapcsolatos meg-

figyeléseket kiterjeszti a nyelvi rendszer egészére. Ha a 

jelölőt és a jelöltet külön-külön vesszük, akkor „a nyelv-

ben csakis pozitív elemek nélküli különbségek vannak”.21 

Egy nyelvi rendszerben a „hangbeli különbségek sora” 

„fogalmi jellegű különbségek sorával fonódik össze”. A 

jelölő és a jelölt önmagukban véve differenciálisak és ne-

gatívak, viszont a „kapcsolatuk pozitív tény”; a nyelvi jel 

a maga nemében, mint „pozitív dolog jelenik meg előt-

tünk”.22 A nyelvi jel ‒ konkrétan a szó ‒ tehát negativitá-

sok pozitív kapcsolataként képződő pozitív entitás. A 

nyelv csendje viszont a szó képződése felől nézve a tes-

tetlenséggel és szabadsággal jellemezhető különbségben 

rejlő potencialitás ahhoz a kimondott szóként rögzülő, 

testi szubsztancialitáshoz képest, amely a szükségszerű-

ség szigorával állítja elő a mondottat. „Akár a jelöltet, 

akár a jelölőt vesszük ‒ mondja Saussure ‒, a nyelvnek 

nem részei sem olyan fogalmak, sem olyan hangok, ame-

lyek a nyelvi rendszer előtt léteztek, hanem csakis olyan 

fogalmi és hangbeli különbségeket tartalmaz, amelyek 

ebből a rendszerből erednek.”23 Nincs tehát sem a hang-

zásnak, sem a gondolkodásnak a megszólalás előtti önál-

ló léte, mivel ezek a nyelvi rendszer belső dinamizmusá-

ból eredő különbségek, melyek a megszólaló szót meg-

formáló erőként nyernek pozitív megvalósulást.  

A különbség: elkülönülés és szembenállás (oppozí-

ció), melynek vonatkozásában mindig fontosabb az, ami-

től elkülönül és amivel ütközik, mintsem az, ami az így 

kifejlő hatás révén kiválik és létrejön, miközben szükség-

képpen e pozitív létrejövés irányába hat. „Ami fogalmi 

jelleg vagy hanganyag egy jelben, kevésbé fontos, mint 

az, ami körülötte van a többi jelben”,24 de éppen az elkü-

                                                 
21 F. de Saussure: i.m. 140. [166.] 
22 Uo. [166.] 
23 Uo. [166.] 
24 Uo. [166.] 
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lönülés és a többiekkel szembeni oppozíció folytán válik 

ez a „kevesebb” fogalmi és hangzásbeli képződmény szi-

lárd „többletté” a szó egységében. A különbség tehát ko-

rántsem egy passzív, semleges állapot, hanem a nyelvi 

belüllét dinamikus módja, az általános készenállás módu-

szával bíró potencialitás, melyből az elkülönülés és a 

szembenállás nyelvi erői bontakoznak ki. Ezek az erők 

mindig a konkrét szóképződési irányokban hatnak, s ezek 

egyike sem meríti ki a nyelvi potenciált, hanem a vissza-

hatásaik folytán éppenséggel újratermelik és erősítik azt. 

A szó mindenkori előjövésében a nyelv teremtő ereje ér-

hető tetten.  

A kimondás eseményében a hangzás oldaláról te-

kintve a szó hangképe az előtte és utána kimondott sza-

vak különbségeként, s mint ilyen, nem pozitív hangzás-

ként, hanem a különbségben artikulálódó csendként válik 

hallhatóvá. Ezzel együtt ‒ a fogalmi oldalról tekintve ‒ 

az, amit mond a szó, az előtte és utána mondottak kü-

lönbségeként formálódó gondolatként, vagyis nem pozi-

tíve kimunkált fogalomként, hanem a gondolkodásnak a 

fogalmi különbségekben artikulálódó csendjeként válik 

kimondottá. Más szóval a kimondás eseményében az 

önmagában nem-hangzó és nem-hallható fonódik össze 

az önmagában nem megfoghatóval és nem érthetővel oly 

módon, hogy hallható és érthető (érthetősége révén hall-

ható és hallhatósága révén érthető) szóként lép be a be-

szélés folyamatába. Ily módon a kimondott szóban az 

önmagában nem-érzéki és önmagában nem-értelmi testet-

len csend válik érzékileg kifejeződő fogalommá és értel-

mileg felfogható hangzássá: megtestesült csenddé. A szó 

mint megtestesülés voltaképpen a szóban/szóként testet 

öltő csend tapasztalata. A tapasztalás folyamatában a „mi 

nem az” tapasztalata mint negativitás vált át a „mi az” ta-

pasztalatába mint pozitivitásba. A csend tapasztalatával a 

beszédben is hasonlóképpen történik: az elsődlegesen ne-

gativitásként tagolódó, artikulálódó csend vált át a szó-
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ként megtestesülő pozitivitásba. Mit hallunk és értünk, 

amikor a környezetünkben felcsendül egy szó? Ilyenkor 

voltaképpen a megtestesült csendet halljuk és értjük. 

A saussure-i elgondolás alapján tehát úgy tűnik, 

hogy a csend ‒ most már a hangzás és a gondolkodás 

egymásba fonódó csendjeként ‒ a különbség testetlen, 

szabad világába költözik be, de korántsem úgy, hogy az ‒ 

mintegy nyelvi fekete lyukként ‒ magába nyeli a csendet, 

hanem úgy, hogy a különbséget észlelve a csendet észlel-

jük. A beszédben kimondott szó e különbség artikuláció-

jaként csendül fel; a szóként artikulálódó mondásban a 

hangzás és a gondolat egybefonódó csendje ‒ mint terem-

tő csend ‒ a szó egységében testesül meg. 

6. 

A szó és átfogóbb értelemben a nyelv beletartozik a 

hallhatóság mezejébe. A hallhatóság viszont korántsem 

jelent kontinuus hangzást; sokkal inkább a nyelvi csend 

és hangzás folyamatos egybefonódása jellemzi. A szó 

esetében a „külső” hangzás és a „belső” csend, a megszó-

lalás és a gondolkodás viszonyában ‒ M. Merleau-Ponty 

kifejezésével ‒ a „reverzibilitás” érhető tetten, akárcsak a 

látható és láthatatlan viszonyában a kép esetében. Ez azt 

jelenti, hogy egyik sem redukálható a másikra, de nem is 

vonható el egyik sem a másiktól, mivel kölcsönösen 

egymásba fonódva áthatják és teremtik egymást. A fel-

hangzó szó nemcsak kiemelkedik a csendből, hanem a 

csend is képződik, teremtődik a szó hangzó megvalósulá-

sában. A hangzás és a csend egyszerre teremtő és terem-

tődő a szó létmódjában. 

A megszólalás hangzása artikulálja a gondolkodás-

nak a szót átható csendjét, és a gondolkodás csendje be-

lülről formálja meg a hangzást mint megszólalást és 

mondást. Ily módon a szó hangzása és a gondolkodás 

csendje folyamatosan egybefonódva tagolja, artikulálja 

az értelemtartalmat, mely a megszólalással kifejezésre 
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jut.25  A szó nemcsak hallhatóként, hanem ezzel együtt 

érthetőként is lép elő. 

Az előbbiekben felvázoltakon alapul a szó misztéri-

uma. A szó titokzatosnak tűnik, mivel lényegének a meg-

ragadása során a diszkurzív értelem ellentmondásoknak 

vélt akadályokba ütközik. A szó a különbségből lép elő, s 

eközben a különbség belül kerül a szón: a potencialitás és 

az aktualitás, a negativitás és a pozitivitás, a testetlen és a 

testi, a csend és a megszólalás különbsége ‒ különbség, 

amely mégsem akar ténylegesen különbség lenni; a szó 

egységét belülről alapozza meg és tartja fenn. 

A beszélő csend 

1. 

Mi a szó? 

Az első és kézenfekvő válasz: a szó előjövetel a kü-

lönbségből, a nyelvnek a beszélés folyamatában artikulá-

lódó csendjéből. Különleges előjövetelről van szó, mely-

nek lényegét H.-G. Gadamer tömör megállapítása fejezi 

ki pontosan: „Az ilyen előjövetel egyben teljes magá-

banmaradás.”26 Gadamer ezt a megállapítást a gondolko-

dás mint önmagunkhoz való beszélés platóni gondolata, 

az újplatonizmus emanáció-tana és Aquinói Tamás 

Szentháromság-koncepciója egybevetése alapján és a be-

                                                 
25 „A gondolatok túl vannak a szavakon. De nem egy másik, számunk-

ra elérhetetlen világban, egy másik nap alatt tündökölnek. Az ideák, a 

gondolatok meghatározott eltérések, hézagok; egy soha nem lezárható 

differenciáció során keletkeznek, ebben a jel és jel között mindig újra 

megteremtendő szétnyílásban...” ‒ Maurice Merleau-Ponty: A látható 

és a láthatatlan. (Ford. Farkas Henrik, Szabó Zsigmond.) 

L’Harmattan Kiadó, Budapest 2007. 174. [Maurice Merleau-Ponty: Le 

visible et l’invisible. Gallimard, Paris 1964. 199.] 
26 Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermene-

utika vázlata. (Ford. Bonyhai Gábor.) Gondolat, Budapest 1984. 296. 

[Hans-Georg Gadamer: Warheit und Methode. Grundzüge einer philo-

sophischen Hermeneutik. GW. Bd. 1. Hermeneutik I. J. C. B. Mohr 

(Paul Siebeck), Tübingen 1990. 427.] 
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lőlük származó onto-lógiai tanulság levonásaként fogal-

mazza meg. 

Gadamer a szó lényegének a megvilágításához két 

analógiát vesz igénybe. Az egyik „a belső és a külső szó 

analógiája”, „a szó hallhatóvá válása a voxban”.27 A má-

sik a teremtés és az inkarnáció keresztény misztériuma. 

Olyan hasonlóságok ezek, melyek csak bizonyos feltéte-

lek között érvényesek, nem hordoznak tényleges azonos-

ságot, de példaértékűek, mivel közvetve a szóval és a 

nyelvvel kapcsolatos gondolkodás fontosabb szakaszait 

és fordulatait is jelzik. 

2. 

A belső szó és a kimondott szó különbsége a görög 

gondolkodásban merült fel. Gadamer rámutat, hogy a gö-

rög filozófia a logoszt kettős módon ismerte: egyrészt a 

logosz mint belső szó, aminek még egyáltalán nem kell 

nyelvileg artikulálódnia, másrészt mint beszéd, amit 

nyelvileg ténylegesen kimondunk.28 A „belső”-nek és a 

„külső”-nek ebben a különválasztásában a gondolkodás 

csendjének és a beszéd hangosságának a szembeállítása 

valósul meg. A szofisták eljárásaival kapcsolatos tapasz-

talatok arra a lehetőségre is felhívják a figyelmet, hogy a 

külső, hangos beszéd öncélú gyakorlása az igazság feltá-

rása helyett az igazság eltorzításához, meghamisításához 

vezethet. A külső szó által „hamisat is lehet mondani”, 

megtapasztalhatóvá válik a különbség az „igaz beszéd” és 

a „hamis beszéd” között. 29  A platóni párbeszédekben 

nyilvánvaló Szókratésznak a törekvése, hogy a beszédet, 

a beszélgetés menetét hozzáigazítsa a gondolkodáshoz. 

Hisz a gondolkodás, a lélek belső párbeszéde önmagával, 

„sokkal inkább önmagukból, mint a nevekből” ismeri és 

                                                 
27 Uo. 293. [423.] 
28 Vö. H.-G. Gadamer: A hallásról. 26. [49.] 
29 Platón: Kratülosz. (Ford. Szabó Árpád.) In Összes művei. Második 

kötet. Európa Könyvkiadó, Budapest 1984. 429d‒e, 431b. 
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érti meg a dolgokat.30 A (külső) beszéd esetében is az a 

fontos, hogy „benne legyen a dolog lényege, amiről szó 

van”, „mert ha ez benne van, még ha nem is tartalmaz 

minden megfelelő hangot a szó, a tárgyat fogja kimonda-

ni, mégpedig jól, ha minden, és rosszul, ha kevés van 

benne”.31 A külső beszéd tehát annál igazabb lesz, minél 

közelebb áll a belsőhöz, a gondolkodás pedig, minél in-

kább képes a belső beszédhez hasonló külső beszédben 

megjelenítődni, annál inkább válhat közös gondolkodás-

sá, az igazság kutatásában való együttműködéssé. Ez 

együtt jár a lélek csendjének, a hangzás és hallás belső 

egységének a kifordulásával a külső beszédbe, s ezzel 

együtt a külső beszéd befordulásával a szavak és a nyelv 

hordozta belüllétbe. Ennélfogva az „igaz beszéd” szava 

nem azért és akként lesz „belső szó”, mert a lélek belső 

csendjében formálódik, hanem azért, mert a szó csendje 

belülről járja át a dolgot, amiről szó van. 

Ily módon egyfajta megoldást nyer a „belső szó” 

problémája, melyet Gadamer ekképp fogalmaz meg: 

nemcsak megértés nélküli hallás van, hanem „nyilvánva-

lóan van hallás nélküli megértés is”, de nincs külön, a 

hangos szóval szemben álló „belső szó”. „Hogyan fér 

meg egymással mindez a nyelviség területén ‒ ez marad a 

voltaképpeni probléma, mellyel a filozófia foglalkozik.”32 

Gadamer nem zárja ki a gondolkodás során az „ön-

magunkhoz beszélés” mozzanatát. „Mivel gondolkodá-

sunk azt, amit tud, nem egyetlen gondolkodó pillanatban 

fogja át, előbb mindig kénytelen elővezetni magából azt, 

amit gondol, s mint valami belső önkimondásban, kényte-

len saját maga elé állítani. Ebben az értelemben minden 

gondolkodás önmagunkhoz beszélés.” 33  A gondolkodás 

tehát az értelem „diszkurzív” mozgása, de ez közelről 

                                                 
30 Uo. 439b. 
31 Uo. 433a. 
32 H.-G. Gadamer: i.m. 26. [49.] 
33 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 295. [427.] 
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sem jelenti azt, hogy a gondolkodás úgy vezeti elő magá-

ból a gondolatot, mint már valami készen levőt, amit a 

szó majd kifejez, sem pedig azt, hogy az „önmagunkhoz 

beszélés” valamiféle reflexív aktus, a gondolkodás önvo-

natkozása lenne. A látszat, hogy itt önmagunkhoz való 

viszonyról van szó, csal. A gondolkodás mint „önma-

gunkhoz beszélés” valójában nem reflexió. Ugyanis „a 

gondolkodás és az önmagunkhoz beszélés belső egysége” 

pontosan arra utal, hogy „a szellem belső szava nem ref-

lexív aktus révén képződik”, a gondolkodás nem valami 

szellemi bensőséget hoz elő, amikor szavakban igyekszik 

magát kifejezni. „Aki gondol ‒ mondja Gadamer ‒, az 

mond magának valamit, az ezzel azt intencionálja, amit 

gondol, tehát a dolgot.” Vagyis a dologra irányul a mon-

dás, és „nem irányul vissza saját gondolkodására”, a gon-

dolkodás valamiféle ön(ki)mondására, „amikor a szót ké-

pezi”.34 „A szó képzése közben ‒ folytatja a továbbiak-

ban Gadamer ‒ valójában nem működik semmiféle 

reflexió. Mert a szó egyáltalán nem a szellemet, hanem a 

gondolt dolgot fejezi ki. A szóképzés kiindulópontja ma-

ga a tárgyi tartalom, mely eltölti a szellemet. A gondol-

kodás, mely a kifejezését keresi, nem a szellemre, hanem 

a dologra vonatkozik.”35 A gondolkodás és a szó viszo-

nyában tehát nincs egy különálló harmadik, egy szellemi 

közeg, amelyből a gondolatot kifejező szó előjönne; más-

fajta hármasság érvényesül itt: a szó, gondolat és dolog 

összetartozó hármassága, amely viszont nem különálló, 

önmagukban is létező entitások „viszonya”, kapcsolata, 

hanem e háromnak a szó egységeként történő megvalósu-

lása. „A gondolt tényállás és a szó az, ami a legszorosab-

ban összetartozik” ‒ összegez Gadamer.36 

A szó tehát nem valamiféle „belsőből” válik „külső-

vé”, hanem egyszerre belső és külső. Miközben a ki-

                                                 
34 Uo. [427.] (Kiemelések tőlem ‒ V.K.) 
35 Uo. [426.] 
36 Uo. [426.] 
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mond, egyszerre lép elő a csend „belső”-jéből, és szólal-

tatja meg a „külső” tapasztalatot. A szellem csendje nem 

a szó előtt van, hanem magában a szóban. A szón kívül 

nincs semmiféle „belső” csend, ami a szóra lenne vonat-

koztatható. A szó önmagából, önnön „belső” csendjéből 

lép elő. A szón belül valósul meg a belső és a külső egy-

sége. Más szóval a szó belüllét, amelyben a külső világ 

tapasztalata szólal meg, illetve amely a külső világban 

szólal meg. 

3. 

A szó a szellem csendjéből való előjövetel. De a 

„szellem” magában a szóban van: a szó maga, önnön 

bensőségében, belüllétének csendjében. A csend a belül-

lét módján intenzív teljesség, kimeríthetetlen potenciál. A 

szó befelé végtelen, a kimondás és a kifejezés számára 

kimeríthetetlen potenciál. Mint ilyen, önmagában nem 

valóságos, „semmi”. De nem is üresség, hanem a tapasz-

talati tartalom kimondására mozgósítható dinamikus ké-

pesség. A „belső” csend a „külső” tapasztalás tartalmával 

telítődve tagolódik, artikulálódik értelmes ki-mondássá, 

megszólalássá.  

Ezt az értelem diszkurzivitásának az előbbiekben 

tárgyalttal ‒ a nem-reflexivitással ‒ összefüggő aspektusa 

is megvilágítja. A szó közvetlen, nem reflektált jellegét 

könnyen félre lehet ismerni, amennyiben a szó belsődle-

gességét, a gondolkodás és a beszélés belső egységét a 

diszkurzivitás lineáris sémája szerint értelmezzük, vagyis 

az egyiktől a másik felé ‒ a gondolkodástól a beszéd felé 

‒ tartó mozgásként fogjuk fel. A gondolkodás mozgása 

azonban valójában nem ilyen. A gondolkodás folyamata 

és előjövetele „nem változásfolyamat”, nem a potenciá-

ból az aktusba történő „átmenet”, hanem „előjövetel, ut 

actus ex actu”, aktus az aktusból.37 Aki gondolkodik, „az 

nem az egyiktől a másik felé, a gondolkodástól a magá-

                                                 
37 Uo. 296. [428.] 
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nak-mondás felé halad”. 38  A gondolkodás a magának-

mondás törekvése, amely előhozza a szót a potencialitá-

sából, és a dolgot gondolva valósítja meg. Ekként a tö-

rekvésként egy másfajta mozgás valósul meg: „a belső 

szó ‒ mondja Gadamer ‒, amikor kifejezi a gondolkodást, 

úgyszólván diszkurzív értelmünk végességét képezi le”.39 

A gondolkodás folyamata mint diszkurzív mozgás tehát 

nem valamiféle két pont közötti lineáris elmozdulás, ha-

nem önmozgás, mely a végtelen, meghatározatlan általá-

nosságból a dologban való véges meghatározottsághoz 

tart, miközben nem lép ki önmagából, hanem éppen ek-

ként valósítja meg önmagát. Vagyis ez készenálló végte-

len, kimeríthetetlen szellemi potenciál jut szóként véges 

megvalósuláshoz, amiként a dolgot gondolva szólal meg. 

A szó dologhoz kötöttségében tehát a diszkurzív értel-

münk végessége ‒ pontosabban a teljesség és végesség 

összetartozásának non-diszkurzivitása/nonlineáris disz-

kurzivitása ‒ érhető tetten. A szó intenzív teljessége és 

kimeríthetetlensége a véges dolog kimondása/kifejezése 

folytán valósul meg felfogható, megérthető értelemként. 

A szó tehát nem csak az „után” képeztetik, hogy a 

gondolkodás/megismerés aktusa befejeződött, hanem „a 

szó magának a megismerésnek a végrehajtása”, 40  átfo-

góbban az értelemtörténés végrehajtása. Ezért a szó meg-

értéséhez nem szükséges ‒ a szó képződését megelőző és 

átfogó bensőségként ‒ egy nyelv előtti vagy nyelven túli, 

bennünk élő „lélek” tételezése. 

4. 

Az eddigiek alapján újból feltevődik a kérdés: Mi a 

szó? A szó fogalmi-nyelvi megragadása, tárgyiasító kuta-

tása úgy tünteti fel a szót, mint valami dologit. Gondo-

latmenetünk viszont afelé mutat, hogy a szó nem választ-

                                                 
38 Uo. 295. [427.] 
39 Uo. [426.] 
40 Uo. 296. [428.] 
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ható le a megszólalásról, mondásról, a szónak nincs ettől 

különálló dologi létállapota. Gadamer szerint ha azt kér-

dezzük, hogy mi az, „ami a legvalódibb értelemben 

»szó«?”, akkor erre a legtalálóbb válasz az, hogy „a szó 

azt jelenti: mondó”. 41  Vagyis a szó úgy „van”, hogy 

mond; létmódja a megszólalás, mondás végbemenetele, 

megtörténése.  

Hogyan tartozik össze a belüllét és a mondás a szó 

létmódjában? 

Ennek az összetartozásnak a megvilágításához egy 

másik analógia kínálkozik, az erő létmódja. Ez esetben 

többről van szó, mint a megértést segítő hasonlóságról, 

mivel a „gondol” és a „mond” cselekvő megnyilvánulást, 

erőkifejtést fejez ki. A szó ténylegesen is mint erő aktivi-

zálódik és realizálódik. Ha van olyasmi, hogy nyelvi erő, 

akkor az legmegfoghatóbban a szó létmódjaként ragadható 

meg. Ezért bizonyára nem érdemtelen a szóra vonatkoztat-

ni az erővel kapcsolatos hermeneutikai fejtegetéseket.  

Vegyük sorra Gadamer néhány idevágó megállapítá-

sát, melyekhez Gottfried Boehm is csatlakozik. Az erő 

fogalmában „belsődlegesség és külsődlegesség sajátos fe-

szültségben tételeződik”. Az erő „ontológiai lényege sze-

rint »belsődlegesség«”, mert „tulajdon lényege szerint 

önmagára vonatkozik”. Mint ilyen, a görög dünamisz fo-

galmához áll közel. Már Platón felismerte „a dünamisz 

reflexív struktúráját”. Az erő mint önreflexív belsődle-

gesség nem valóságos létező, hanem olyasmi, ami „a ké-

szenállás móduszával rendelkezik”.42 A tiszta erő megta-

pasztalásának tehát egyetlen módja a „belüllét”. A belül-

lét „az erő magáértvaló létét fejezi ki annak a 

                                                 
41 Hans-Georg Gadamer: A szó igazságáról. (Ford. Poprády Judit.) In 

Uő: A szép aktualitása. T-Twins Kiadó, Budapest 1994. 116. [Hans-

Georg Gadamer: Von der Wahrheit des Wortes. GW. Bd. 8. Ästhetik 

und Poetik I. Kunst und Aussage. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tü-

bingen 1993. 40.] 
42 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 154. [208.] 
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meghatározatlanságával szemben, amiben meg tud nyil-

vánulni”.43 Mindezt csak abban az esetben tudjuk így el-

gondolni, ha ‒ Gottfried Boehm szavaival ‒ a valóságot 

nem dolgokból álló szilárd képződménynek tekintjük, 

melyet a jelenlét jellemez, hanem távollétekkel és meta-

morfózisokkal teli, alaktalan-energiaszerűségnek; vagyis 

akkor, ha elfogadjuk a valóság dinamikus értelmezését, 

és komolyan vesszük, hogy a realitás alapvetően kizáró-

lag mozgásában, azaz erő-voltában tárul föl. Az erő 

ugyanis természete és lényege szerint láthatatlan, azaz ér-

zéki tekintetben megtapasztalhatatlan. Látható-

vá/megtapasztalhatóvá csak a megnyilvánulásaiban vá-

lik.44 Gadamer is hasonlót állít, Hegel alapján: „az erő 

csak megnyilvánulásaiban van”, hozzátéve, hogy „a 

megnyilvánulás az erőnek nemcsak megjelenése, hanem 

valósága is”.45 Ez utóbbi viszont igencsak fontos az erő 

ontikus természetének és a hozzá kapcsolódó, a hagyomá-

nyostól eltérő ontológiának a megértése szempontjából.  

Valóság és megjelenés, megvalósulás és megnyilvá-

nulás egybeesése először is arra utal, hogy viszonyuk 

nem illeszkedik az időbeli egymásutániság sémájába, ha-

nem inkább a szimultán egyidejűségébe, tovább pedig ar-

ra, hogy ez esetben a valóság nem valami dologi adott-

ság, hanem a megjelenés/megnyilvánulás folyamata; 

megvalósulás, végbemenés, történés. Tehát nem olyan 

természetű ontikus állapotról van szó, hogy létezik 

(adott) előbb az erő, s ez hat valamire, és ebben a hatás-

ban megnyilvánul, hanem arról, hogy az erő maga a ha-

tás, amiként megnyilvánul, s ehhez képest nincs semmi-

féle adottságszerű léte. Az erő mint hatás mindig a vele 

szemben kifejtett ellenhatás folytán nyer pozitív megva-

                                                 
43 Uo. [208.] 
44 Vö. Gottfried Boehm: Absztrakció és realitás. Művészet és művé-

szetfilozófia viszonya a modernitás korában. (Ford. Laki János.) Athe-

naeum I(1991)1. 115. 
45 H.-G. Gadamer: i.m. 154. [208.] 
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lósulást, s ebben meg is szűnik, de egyúttal, mint újabb 

megvalósulásra való készenállás, újra is teremtődik. Ez 

több vonatkozásban is arra utal, hogy az erő mint hatás 

nem redukálható az oksági összefüggés sémájára. Egy-

részt „nemcsak egy meghatározott hatás oka, hanem az a 

képesség, hogy mindenütt ilyen hatást idéz elő”.46 Tehát 

az erő nem egy adott konkrét ok által előidézett hatáski-

fejtés. Egy ilyen ok az általa kiváltott okozathoz kötődik, 

annak irányában hat. Az erő hatóirányának viszont nincs 

egy szigorú meghatározottsága, „általános hatáslehető-

séggel rendelkezik”. 47  Így különféle meghatározott irá-

nyokban fejtheti ki a hatását. Másrészt ‒ Boehm szerint ‒ 

az erő mint kifejtett hatás több, mint puszta okozat, 

amelyből egy okra visszakövetkeztethetnénk.48 Egy oksá-

gi kapcsolatban az okozat az októl különböző másik je-

lenség; magán viseli az ok valamilyen lényegi hatását, de 

nem azonos vele. Az erő esetében viszont az „okozat” 

nem más, mint a konkrét hatáskifejtésként összpontosuló 

és megvalósuló teljes erő; nem valami mást hoz létre, ha-

nem önmagát valósítja meg abban a sajátos közegben, 

amiben megnyilvánul. Magáértvalóságában az erő mint 

belüllét intenzív teljesség, kimeríthetetlen potenciál, 

amely a magán kívüliben, különféle konkrét irányokban 

és közegekben képes újból és újból megvalósítania ön-

magát. Mindegyik megvalósulása a magánkívülben lesz 

önmaga, s mindig másként, egy újabb végbemenésként és 

történésként. Ezek egyike sem meríti ki a készenállás 

móduszában rejlő potenciált. Ily módon az erő „már eleve 

szabadság”,49 mivel önnön belső meghatározatlanságában 

nem kötődik szükségszerűen egy meghatározott, véges 

megvalósuláshoz. Belsődlegessége és reflexivitása foly-

tán viszont az erő mindig nyitott marad másféle megvaló-

                                                 
46 Uo. [208.] 
47 Uo. [208.] 
48 Vö. G. Boehm: i.m. 115. 
49 H.-G. Gadamer: i.m. 154. [208.] 
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sulási irányokra is.50 Az erő „több mint megnyilvánulá-

sa”, egyfajta „belső többlet” a hatáshoz, a konkrét, véges 

feltételek közötti megvalósulásához képest.51 

Az erő példája jól jelzi, hogy a belüllét létmódja két 

ellentétes irányú, de egymást feltételező, egymásba fonó-

dó kiterjedést hordoz magában a szó esetében: egyrészt a 

szó mindig belül van, belül kerül önmagán, önnön belső 

csendjében artikulálódik a hangzás és a gondolat egysé-

geként előjövő megszólalássá; másrészt a szó mindig a 

belüllét kívül kerülése önmagán, ahogyan szóra bírja, 

megszólaltatja a mondottakat. A két ellentétes irányú ha-

tás feszültségeként tárul fel ténylegesen a szó ereje. Ön-

nön potenciális belsődlegességéből kimozdulva nyer a 

szó mint erő konkrét, véges megvalósulást a mondottak-

ban. De ez azért lehetséges, mert a mondottak tárgyi-

dologi tartalma, a dolog ellenállása, amelyről szó van, 

megtöri a megszólalás behatárolatlan potenciálját és 

konkrét, véges megvalósuláshoz juttatja. Az, hogy a szó 

mondó, azt jelenti, hogy a szó mond valamit. A megszó-

lalás mint előjövetel a valamit mondás eseményeként 

nyilvánul meg. A szó tehát nemcsak megszólal és meg-

szólít, hanem szóra bír. A szó csendjében tehát az szólal 

meg, amiben a szó mint erő mondottként megvalósítja 

önmagát. A szó a dolgot szólaltatja meg, a mondottban 

való konkrét, véges megvalósulásában a „dolog” szava-

ként jön elő. Megvalósulásának eseménye voltaképpen a 

másik szóra bírása, s ily módon egy másik szó előjövete-

le. A szónak önnön csendjéből való előjövetele egyúttal a 

szónak a szóból, az egyik szónak a másik szóból való elő-

jöveteleként történik. Ily módon, miközben az egyik szó 

előlép a másikból, a mondottban maga a dolog jön elő. A 

„dolog”, amiről szó van, a szó csendjéből, a nyelv vilá-

gából lép be az életünkbe. 

                                                 
50 Vö. G. Boehm: i.m. 115. 
51 H.-G. Gadamer: i.m. 154. [208.] 
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5. 

Azt, hogy a szó mint „belső szó” nem a magunkkal 

való beszélés önreflexív folyamata, s a szó mint a belüllét 

állapota, akként igazán szó, hogy szóra bírja a másikat és 

megszólaltatja, nagyon hatásosan példázza Szent Ágos-

ton Soliloquiaja. Az embert, aki beszél, Isten hallgatag 

csendje veszi körül. Hogyan lehet szóra bírni az isteni 

csendet? Hogyan nyerhet bizonyosságot a hívő ember, 

hogy Isten megszólítja őt és beszél hozzá? Hiszen az is-

teni és az emberi létállapot homlokegyenest különböző: 

„Mert én a külső dolgokban, te a belsőkben; én az anya-

giakban, te a lelkiekben; én a mulandókban ömlök el lel-

kemmel, forgolódok gondolatommal, bonyolódom össze 

szavammal; Te pedig Uram az örökkévalókban lakozol és 

Örökkévalóság vagy.”52 Hogyan lehetséges, hogy az eny-

nyire ellentétben lévők egymással mégis megegyezésre 

jussanak? A szó ereje kínálkozik egyedüli lehetőségként. 

Ezért a hívő, Istent szólító ember nem kezelheti eszköz-

ként a szót; belül kell helyezkednie a szón, át kell adnia 

magát a szó csendjének ahhoz, hogy a saját szavak 

csendpotenciáljában rejlő erő felszabadulhasson és sza-

badon irányulhasson az isteni csend megszólaltatására. 

Az Isten felé irányított, kizárólag rá összpontosított hang-

zás, az istenit önnön határtalan csendjének mélységeiből 

feltáró és az emberi szavak véges, konkrét értelemtartal-

maiban előhozó szólítás az egyedüli módja, hogy szóra 

bírja az isteni csendet, hogy az isteni csend szava ‒ az is-

teni Szó ‒ az őt szólítónak a saját szavain keresztül szó-

laljon meg, s ebben váljon aktuálissá. Egyazon aktusban 

(aktualitásban) érnek össze ily módon az isteni Szó és az 

emberi szó (szavak). A hozzá intézett emberi szavak ere-

jéből lép elő az isteni Szó a maga végtelenségében és ki-

                                                 
52 Szent Ágoston: „A léleknek Istennel való magányos beszélgetései-

nek könyve”. (Ford. Némethy Ernő.) Halász és Társa, Royal Press Ki-

adó, Budapest é.n. 10. 
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meríthetetlenségében, melynek teremtő ereje viszont az 

emberi szavakban nyer konkrét, véges megvalósulást. 

Az isteni Szó előjövetele a hozzá intézett emberi 

szavakban többszörös megfordítás végrehajtásával járó 

esemény. Hozzátartozik ehhez mindenekelőtt az emberi 

szónak a hangos, zajos külvilágból, a mások zajából való 

visszafordítása/visszaszólítása önnön csendjébe, a „lélek 

magányába”, azaz a szó magánkívül-valóságának vissza-

térítése a belüllétbe, a szó magánál-valóságába, vagyis a 

hiteles megszólalás potencialitásába. Ehhez viszont az 

emberi szónak a hangoskodásban kifulladó ereje nem 

elégséges. Hívásra van szükség, az emberi szónak a ki-

meríthetetlen isteni potenciálból való feltöltésére, és min-

den emberi szó erejének egységesen az isteni felé fordítá-

sára: „Űzd el az értelmi világom mélységének színe fölött 

terjengő sötétséget, hogy lásson téged a megértés által, 

hogy megismerjen a fölfogás által, hogy szeressen a meg-

ismerés által.”53 Továbbá és ezzel együtt, hozzátartozik 

ehhez az önátadás: „aki megismer téged, szeret téged, 

magát elfeledi; jobban szeret téged, mint önnön magát; 

elhagyja magamagát, hogy fölötted örvendjen”.54 Volta-

képpen a szónak való feltétlen önátadásra van szükség 

ahhoz, hogy a magánál-való szó, mint kiteljesedő belül-

lét, ki-fordítódjék az isteni magánál-valóságra, s ily mó-

don az isteni csend belül kerüljön a szón és emberi szó-

ként jöjjön elő a szó csendjéből. A soliloquia eseményé-

ben tehát mintegy visszafelé haladó utat jár be az emberi 

szavakban szétszóródó isteni Szó misztériuma, amint az 

isteni Szó az emberi szavak erejének egybegyűjtéseként 

épül fel és szólal meg. Ekként mutatkozik meg, hogy az 

emberi szó olyan erő, amely egyedül képes arra, hogy az 

emberhez szóló szóvá formálja át és ily módon szólaltas-

sa meg a határtalan és kimeríthetetlen isteni csendet. 

                                                 
53 Uo. 
54 Uo. 
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6. 

A ágostoni példa megmutatja: a valós erő a belüllét 

kifordultságaként ‒ a másnál levés/dolognál levés ma-

gánkívülségeként ‒ érvényesül. A magánkívülségként va-

ló megvalósulás ugyanakkor ‒ paradox módon ‒ mindig 

a legteljesebb belül kerülés önmagán, melynek során a 

körülhatárolatlan potencialitás konkrét, véges meghatáro-

zottságot nyer. A szónak mint artikulálatlan potenciali-

tásnak ‒ M. Foucault kifejezésével „a csönd nyitott teré-

nek”, amelyből minden beszéd származik, s amelyben a 

beszélés elhallgatva, önmagát felfüggesztve van jelen55 ‒, 

kívül kell kerülnie önmagán ahhoz, hogy a dolog szóra 

bírásában és kimondásában ténylegesen magára találjon. 

Ezzel együtt viszont a dolog mint (ki)mondott belül kerül 

a szón, s mintegy a szóból mint belüllétből lép elő a vi-

lágba. Nem véletlenül gondolja úgy Foucault, hogy a be-

lüllét és a kívülség egymásba fonódásának ez a „csavar-

ja” a tiszta értelmi megragadás számára misztikum, mely 

a „kereszténység határszélein”, a „negatív teológiák” dis-

kurzusaiban képződik.56 

A kívülkerülés, a belüllét kifordulása tehát egyúttal a 

szó odafordulása ahhoz, amiről szó van. A szó belülről 

járja át azt, amire kifordul, a szó csendje hatja át belsőleg, 

miközben egy értelemközösségbe fogja egybe a már vagy 

                                                 
55  E nyitott térben „a csönd nem hallható, első, határtalan lehelet, 

amelyből minden kinyilvánult diskurzus származhatik, ahol az a be-

széd uralkodik, amely megteheti, hogy az elhallgatás csöndjében fel-

függessze önmagát.” ‒ Michel Foucault: A kívülség gondolata. (Ford. 

Angyalosi Gergely.) In Uő: Nyelv a végtelenhez. Latin Betűk, Debre-

cen 2000. 116. [Michel Foucault: La pensée du dehors. In Uő: Dits ét 

écrits I. Éditions Gallimard, Paris 1994. 537.] 
56 Mert „ha egy ilyen tapasztalatban valóban arról van is szó, hogy 

»önmagunkon-kívül« kerüljünk, ez csak azért történik, hogy azután 

újra egy olyan gondolkodás vakítóan fényes bensőségében találjuk 

magunkat (magunkba burkolózva, magunkba szállva), amely a teljes 

jogú Lét és Beszéd, tehát Diskurzus, még akkor is, ha minden nyelven 

túli csönd és minden léten túli semmi”. ‒ Uo. 101‒102. 
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a még nem mondottakkal. Ily módon a szó mint a mondás 

végrehajtása és ekként a megértés történése, közösségi 

esemény, illetve ‒ M. M. Bahtyin kifejezésével ‒ „a szó 

szociális esemény”.57  A belüllét kifordulása nemcsak a 

„belső” csendet, hanem a szociális kontinuumot is artiku-

lálja. Ezáltal a hangnem jelentősége is előtérbe állítódik. 

Valami kimondásának a hangzása messze túlmutat a hang 

sajátos körén. Azt, amibe/ahová a szó kihelyezkedik a 

hangzása folytán, a hangzás bevonja a belüllétbe. Bahtyin 

meglátása szerint „az intonáció mindig a verbális és a 

nemverbális, a kimondott és a kimondatlan határán mo-

zog”, mivel az intonációban „a szó közvetlenül az élettel 

érintkezik”.58 Ez arra utal, hogy az élet nem kívülről hat a 

megnyilatkozásra, hanem „belülről járja át, mint a beszé-

lőket környező lét, továbbá az ebből a létből kinövő lénye-

gi szociális értékítéletek egysége és közössége, amely nél-

kül semmiféle értelmes megnyilatkozás nem lehetséges”.59 

Visszatérve az ágostoni példára, azt is észrevehetjük, 

hogy a soliloquia a szó belső erőpotenciáljára összponto-

sít, ami indokolttá teszi a belső szó és a külső szó megkü-

lönböztetését, illetve ami a külső szó leértékeléséhez ve-

zet Ágostonnál a belső szóval szemben. A nyelv világa 

különbözik az isteni transzcendencia világától. A szó, ki-

kerülve a nyelvbe, veszít a szóra bíró erejéből, abból a 

képességéből, hogy önnön belüllétébe vonja be a mon-

dottat, amiben megvalósul. Az ágostoni megkülönbözte-

tés annyiban érvényes Gadamer szerint is, hogy a belső 

szó nem kebeleződik be a nyelvbe, s a kimondott szó 

pontosabb artikulációja is hiányzik belőle, akárcsak az 

írott szóból.60 Ez az elgondolás azonban azt a benyomást 

kelti, hogy a szó előjövetele ontikus veszteséggel járó 

                                                 
57  Mihail Mihajlovics Bahtyin: A szó az életben és a költészetben. 

(Ford. Könczöl Csaba.) Európa Könyvkiadó, Budapest 1985. 30. 
58 Uo. 24. 
59 Uo. 32. 
60 Vö. H.-G. Gadamer: A hallásról. 27. [50.] 
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esemény, kétszeresen is. Egyrészt a határtalan potenciál 

véges, behatárolt megvalósulása már önmagában is vesz-

teségesnek tűnik; másrészt a szó nyelvi-evilági előjövete-

le azzal a kockázattal jár, hogy elveszíti a kapcsolatát a 

transzcendenciával, s kitetté válik a tapasztalati világunk 

bizonytalanságainak. Valójában azonban inkább csak lát-

szatról van szó, mintsem tényleges veszteségről, s ez két 

érvvel is alátámasztható, melyek érvényességét a szó és a 

kép létmódjában fellelhető analógiára utalva G. Boehm is 

támogatja.61 

7. 

Amint az előbbiekben már fejtegettük, a szó mint 

előjövetel esetében nem valaminek másvalamivé alakulá-

sáról van szó, hanem szóvá válásról. Az előjövetel: je-

lenvalóvá válás. Ezért a potencialitás szóként való aktua-

lizációját nem lehet a lehetőség valósággá válásaként le-

írni, melynek során a meg nem valósuló lehetőségek 

ellehetetlenülnek; tehát nem gondolható úgy el, hogy va-

lami megvalósulása másvalaminek az elvesztésével jár. A 

másik érv magával a potencialitással kapcsolatos: a szó 

mint csend, mint határtalan, kimeríthetetlen potenciál 

anélkül valósul meg valaminek a mondásaként, hogy a 

kimeríthetetlensége csökkenne. A belüllét csendjében fe-

szülő erő minden megszólalás után éppúgy készen áll az 

újabb megszólalásra, mint azelőtt. Egy adott szó kimon-

dásával egyetlen más szó kimondhatósága sem vész el. 

Másrészt viszont a potencialitás szóként való aktualizáci-

ója a kimondás konkréciójaként történik, a dolog mondá-

saként. A szó „valamit” mond, s ez a „valami” a dolog ‒ 

melyet szóra bír ‒ szavaként lép elő a szóból. Nemcsak a 

megszólalás artikulálja a szó csendjét mondássá, hanem 

ezzel együtt a mondás is szóba hozza a dolgot, feltöri és 

megszólalássá artikulálja a dolog csendjét. A kimondás 

szóeseménye tehát olyan létgyarapító hatást fejt ki, ami-

                                                 
61 Vö. G. Boehm: Absztrakció és realitás. 115. 
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lyennel a belüllét potencialitása önmagában nem rendel-

kezik. Minden mondás: létesülés, a szóban készen álló 

nyelvi erő teremtő megvalósulása. Mindegyik szó ugyan-

az a szó, és mégis mindegyik szó mást mond; új szóként 

lép elő a mondottakból. Egyetlen szó sem áll készen elő-

zetesen, mint ahogyan a nyelv egésze sem készen álló a 

beszélők esetében, hanem inkább csak készenállás: min-

den megszólalással és mondással nyelvképződés történik.  

Úgy tűnik tehát, hogy a megszólalás és a mondás 

eseménye ontikus gyarapodás, anélkül, hogy ez elhaszná-

lódással vagy veszteséggel járna. Itt újból egy olyan rálá-

tás nyílik meg a szó és a nyelv valós természetére, mely-

nek elgondolása ugyancsak ellenáll a diszkurzív logika 

sémáinak. De talán éppen ezáltal visz közelebb a teremtés 

lényegének a megértéséhez, és a nyelv transzcendenciára 

való nyitottságához. 

8. 

Mi az, ami itt nem illeszkedik a diszkurzivitás logi-

kai-időbeli sémájába? Ez éppen a szó létmódjának szó-

lásként/mondásként, előjövetelként és történésként, azaz 

szó-eseményként való elgondolása. A szó mint a belüllét 

kimeríthetetlen csendje, mint a megszólalásra készenálló 

meghatározatlan potencialitás és a megszólalás/mondás 

mint véges és konkrét megvalósulás, minden szó-

eseményben egybeesik. Mégis mindegyik megszólalás 

más és más, újat mondóként hangzik el. Minden szó-

eseményben a nyelvi teremtő erő, a nyelvképződés ereje 

tör fel önmagából és a belüllét csendjét a „valamit” mon-

dó, a dolgokat szóba hozó, felhangzó és elhangzó szavak 

sokaságában teríti szét. Az egyik szó a másikból lép elő, 

a nyelv csendjének tagolódásaként, artikulációjaként, op-

pozícióban az előtte és utána következő szavakkal, mi-

közben megszólaltatja a dolgot. Az elhangzásként tova-

tűnő egyes szavak szukcesszivitását a nyelv szimultanei-

tása fogja át: mindegyik szó e kimeríthetetlen csend 

tagolódásaként, artikulációjaként jön elő és tűnik el a 
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mondás végrehajtásában. Mindegyik szó-esemény magá-

nak a nyelvnek a felhangzása és elhangzása, tűnékeny je-

lenlét, amely a mondottakkal szembeni vissztartottságá-

ban is állandó és kimeríthetetlen jelen-valóságként, azaz 

(meg)jelenésként üt át, sugárzik át a beszélés szavainak 

logikai és időbeli egymásutánján. A „beszélt nyelv áttet-

szősége” mutatkozik meg általa.62 A nyelvi jelenlét ese-

ményeként így mindegyik szó „kortársa” az összes többi 

szónak. E kortársiság nem engedi lineáris mozgássá szer-

veződni a történést, amely így mindegyik szóval az újra-

történés eseményeként zajlik. Ezért nem lehet egy szöveg 

sem soha lineáris képződmény. 

A nyelvi jelenlét lényegét Gadamer az irodalom és a 

költői nyelv esetével példázza, ahol az értelem közvetíté-

se mellett „a nyelvi megjelenés egésze is fontos”. Ez az 

egész, amelyet „a költői nyelv tesz szemléletesen jelenva-

lóvá”, „nem a szavak egymásutánjából épül fel, hanem 

egy csapásra jelen van”. Ugyanis a nyelvi jelenlét 

„olyasmi, ami egyfajta saját jelenként terjed ki, hogy 

szinte megállítja az idő rejtélyes és szörnyű múlását, a 

pillanatok tovapergését”.63 Azaz a nyelvi jelenlét a meg-

jelenés „pillanatába” sűrítődik össze a maga teljes egész 

mivoltában, hogy onnan szétszóródjék a szavak sokasá-

gában. Ezek egyike sem meríti ki a potenciális teljessé-

get, s ugyanakkor, mint újabb szó, újrateremti azt. A be-

szélés szukcesszív rendbe szerveződő szavainak sokasága 

egyszersmind a nyelvi jelenlét mint potenciális teljesség 

szimultaneitásából lép elő.  

                                                 
62  Maurice Merleau-Ponty: A közvetett nyelv és a csend hangjai. 

(Ford. Szávai Dorottya.) Bacsó Béla (szerk.): Kép, fenomén, valóság. 

Kijárat Kiadó, Budapest 1997. 171. [Maurice Merleau-Ponty: Le 

language indirecte et les voix du silence. In Signes. Chapitre I. Éditions 

Gallimard, Paris 1960. 96.] 
63 Hans-Georg Gadamer: Hallani ‒ látni ‒ olvasni. (Ford. Schein Gá-

bor.) Nagyvilág (2001)1. 133. [Hans-Georg Gadamer: Hören ‒ Sehen 

‒ Lesen. GW. Bd. 8. Ästhetik und Poetik I. Kunst und Aussage. J. C. B. 

Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1993. 278.] 
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Ezt legtisztábban a költői szó példázza. A nyelvi erő 

a költői szóként hat a legteljesebben. Gadamer felfogása 

szerint a költői szó a „»tulajdonképpeni« szó”.64 Tényle-

gesen a szó jelenvalósága, „önprezenciája”, a „jelenvaló” 

léte az, ami végbemegy, valahányszor megszólal és mond 

valamit. 65  A „valamit” mondás magának a szó-

eseménynek a végrehajtása és nem valamilyen utólagos 

következménye. A szó mint mondás és mint mondott ér-

telemtartalom szimultán viszonyban áll egymással és 

nem szukcesszív rendbe szerveződik. A mondás mint a 

nyelvi jelenlét végrehajtása egyúttal a mondottak jelenbe 

(elő)hozása, azaz megjelenítése. Ezért mondhatjuk, hogy 

a mondott dolog szólal meg, illetve, hogy a dolog a szó-

ból lép elő, e jelenlétként (jelenítésként) lesz a legvalósá-

gosabb. Az újabb szó is e jelenlét végrehajtásaként lép 

elő ebből a szóból, tehát nem követi utólagosan, hanem ő 

maga az, egy másik szóként, a kimeríthetetlen potenciali-

tás egy más irányú megvalósulásaként, amely az összes 

többi szóval egyszerre történik, egyazon nyelvi teremtő 

erő kifejléseként. Mindez a költői szóban mutatkozik 

meg tiszta formában, mivel a szó a poétikai szituációban, 

„a ritmus, időmérték, hangkészlet hálójában” visszanyeri 

„mondásának eredeti erejét”, s ezáltal „a mondott valósá-

gosabban »jelen« van, mint valaha”.66 Ez jelenti ‒ mutat 

rá Gadamer ‒, hogy itt nyelvvé válásról van szó, nem pe-

dig szavak szabályszerű alkalmazásáról és konvenciók 

gyártásáról”; a költői szó „értelemalapító”.67 

 

                                                 
64 H.-G. Gadamer: A szó igazságáról. 138. [55.] 
65 „Maradjunk a költészet szavánál: mi az, ami mindenben, amit mond, 

végbemegy, amennyiben a kijelentés megtörténik? Úgy gondolom, az 

önprezencia, a »jelenvaló« léte, nem pedig az, amit a maga tárgyszerű 

tényállásaként kimond.” ‒ Uo. 131. [50.] 
66 Uo. 136, 137. [54.] 
67 Uo. 136. [54.] 
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9. 

Szimultaneitás és szukcesszivitás viszonyát a nyelv-

ben M. Merleau-Ponty elgondolása is megvilágítja, egy 

másik irányból. „És ha a nyelv ‒ teszi fel a kérdést ‒ épp-

olyan kifejező azáltal, ami a szavak között van, mint a 

szavak által? Azzal, amit nem »mond«, s nemcsak azzal, 

amit »mond«?”68 Mindegyik szó azzal együtt teljes, amit 

nem mond, s a felhangzása során a nem-mondottnak a 

csendjével egybefonódva válik érthetővé. A nem-mondás 

valójában egy másik szó, mint mondás, mely az előbbiből 

előlépő, s vele együtt történő, vagy úgy is gondolható, 

hogy ő maga az, egy másik megvalósulásként, mely 

megvalósulásai a szimultaneitás viszonyában állnak 

egymással. A beszélés az értelemképződés voltaképpeni 

végrehajtása a szavak közti csend artikulációja révén. Ez 

valójában nem azt jelenti, hogy a kimondott szavak kö-

zött a szavakon kívüli csend-intervallumok terjednek ki 

szukcesszív módon, hanem azt, hogy mindegyik szó azál-

tal kerül oppozícióba a többi szóval és válik hallhatóvá és 

érthetővé a beszédet tagoló különbségek révén, hogy a 

mondott és nem-mondott egymásba fonódó egységeként 

szólal meg. Vagyis a nem-mondottként ütközik neki a 

„másik” szónak, amely éppen e nem-mondottat mondó-

ként lép elő, s ily módon teljesíti ki a mondottat, azaz tel-

jesíti ki az egyik szó a másik szóként önmagát. Így, bár a 

nyelv a beszélés folyamatában a szavak sokaságában 

„szóródik szét”, minden egyes szó, mint kimeríthetetlen 

belüllét, a nyelv teljességét hordozza. E tekintetben a 

nyelv létmódja ‒ „minden egyes kifejezés minden más 

kifejezéshez való szoros kötődése, egyazon rendhez való 

tartozásuk ezen tények által az individuális és az univer-

zális összekapcsolódását hozza létre”69 ‒ mintaszerű és 

mérvadó minden más kifejezés-tapasztalat számára is, de 

                                                 
68 M. Merleau-Ponty: i.m. 146. 
69 Uo. 169. 
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leginkább a képnek a megvalósulás és megmutatkozás 

egységeként tetten érhető létmódja esetében. Merleau-

Ponty elgondolásával messzemenően egybecseng 

Gadamernek a szó dialektikájáról alkotott felfogása. 

Minden szó olyan, „mintha valamiféle középből törne fel, 

s az egészre vonatkozik; csak ezért szó” ‒ mondja 

Gadamer. A szó dialektikája minden egyes szóhoz „a 

megsokszorozódás belső dimenzióját rendeli hozzá”, s 

ezért mindegyik szó „mint pillanatnyi történés felidézi a 

ki nem mondottat is, amelyre mint válasz és utalás vonat-

kozik”.70 Mindegyik szó a nyelv egészét szólaltatja meg, 

de ez a kimondott és a ki nem mondott egységeként való-

sul meg. 

Ebben a kontextusban Merleau-Ponty egy olyan ki-

fejezést is szóba hoz, amely megvilágító erejű a nyelvi 

teljesség és a szó végessége, a nyelvnek a transzcenden-

ciára való nyitottsága tekintetében. Ez a „horizontális 

transzcendencia”, mely a vertikális transzcendenciával ‒ 

az önmagából a teljesség irányába való függőleges kilé-

péssel ‒ szemben a létezésnek arra a módjára utal, amely 

saját véges létdimenziójában önnön folyamatos meghala-

dásaként létezik a teljesség irányában. Ezért létmozzana-

tai nemcsak szukcesszíve követik egymást, hanem egy 

olyan közös teljességhorizontban bontakoznak ki, amely 

a szimultán érvényességüket is megalapozza egymás vo-

natkozásában. Így mindegyik létmozzanat a létteljességet 

valósítja meg a létezés véges feltételei között.  

Merleau-Ponty észrevételei szerint a nyelvi közlés és 

kifejezés mozzanatai a horizontális transzcendencia je-

gyében valósulnak meg. Ezt írja:  

Ha a közlés magát a dolgot igyekszik feltárni, any-

nyit jelent, hogy abban az irányban haladja meg önma-

gát, amit jelent. Hiába meríti jelentését minden beszéd 

az összes többi beszédből, mégis ‒ mint Saussure ma-

                                                 
70 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 318. [462.] (Kiemelés tőlem ‒ 

V.K.) 
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gyarázza ‒ létrejöttének pillanatában a kifejezés feladata 

nincs későbbre halasztva, más beszédekhez rendelve, de 

be van teljesítve, s így mi megérthetjük. Saussure kivá-

lóan bizonyítja, hogy minden kifejezési aktus csak mint 

egy általános kifejezési rendszer variánsa válik jelentő-

vé, amennyiben megkülönbözteti magát minden más 

nyelvészeti gesztustól.71  

Az „önmagát meghaladás” tehát nem diszkurzív ak-
tus, hanem horizontális kiterjedés mint kiteljesedés. Nem 
egy kifejező és belőle előlépő kifejezett viszonya, s nem 
is más, későbbi, újabb nyelvi képződményekkel való kie-
gészülés, hanem a nyelvi teljesség érvényre juttatása, 
végrehajtása a szó véges megvalósulási feltételei között. 
Ily módon válik a szó érthetővé: a nyelv univerzális érte-
lemhorizontjába való megszólalásként és mondásként. A 
horizontális transzcendecia érvényesülésének köszönhe-
tően mindegyik szó úgy jelenik meg, mint potenciális 
kimeríthetetlensége folytán az összes nyelvileg képződött 
jelentés „totális akkumuláció”-ja egyfelől, másfelől pedig 
úgy, mint új jelentéseket képző teremtő erő. 

A horizontális transzcendencia gondolata a nyelvre 
vonatkozólag teljes mértékben összhangban van azzal, 
ahogyan Gadamer hermeneutikailag gondolja el az embe-
ri beszéd végességét:  

Az emberi beszéd okkazionalitása nem közlőerejé-

nek esetleges tökéletlensége, hanem a beszéd eleven vir-

tualitásának a logikai kifejezése, a beszélésé, mely anél-

kül, hogy képes volna azt teljesen mondani, érte-

lemegészt hoz játékba. Minden emberi beszélés oly 

módon véges, hogy a kifejtendő és értelmezendő érte-

lem végtelensége rejlik benne.72  

Más szóval, az emberi szó „az értelem valamiféle 
végtelenségét juttatja magában véges megmutatkozás-
hoz”.73 

                                                 
71 M. Merleau-Ponty: i.m. 175. [102.] 
72 H.-G. Gadamer: i.m. 318. [462.] 
73 Uo. 323. [469.] 
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A teremtő csend 

1. 

A nyelvre vonatkoztatott horizontális transzcenden-

cia gondolatához még közelebb visz a másik analógia 

vizsgálata, amelyet Gadamer a szó és a nyelv lényegének 

a megvilágításához igénybe vesz. Ez pedig nem más, 

mint a teremtés és a megtestesülés gondolata a Szenthá-

romság keresztény misztériumával összefüggésben. 

Gadamer a végesség és a végtelenség, a konkrét ki-

fejezés és az értelemteljesség nyelvi viszonyának a meg-

értése szempontjából kulcsfontosságúnak tartja az új ho-

rizont megnyílását, amely azáltal következik be, hogy „a 

logika görög gondolata áthatja a keresztény teológiát”, s 

„a krisztológia egy új antropológia úttörőjévé válik, mely 

az ember szellemét annak végességében, új módon békíti 

össze az isteni végtelenséggel”.74 

Az isteni teremtés titka abban rejlik, hogy nem va-

laminek egy másvalamiből való létrejötte, hanem a végte-

len, kimeríthetetlen, mindent egybefogó potencialitásból 

való előjövetel, s ekként az előjövetelként valóságos, 

mint a tapasztalati megvalósulás és feltárulás végrehajtá-

sa. „Isten szava a mindent egyetlen szemléletben szemlé-

lő és teremtő szellem. Az előjövetel eltűnik az isteni 

mindentudás aktualitásában. A teremtés sem valóságos 

folyamat, hanem csak szétteríti a világegész rendsémáját 

az időbeli sémában.”75 Az isteni teremtés az emberi lét 

véges feltételeihez képest végtelen, kimeríthetetlen te-

remtő potencialitás; mint ilyen, önmagában, közvetlenül 

nem valóságos. Az emberi világot alkotó tapasztalati va-

lóság csakis a lét véges, tapasztalati feltételei között kép-

ződik, s nem terjed ki az isteni teremtő potenciál végte-

lenségére, kimeríthetetlenségére. A teremtés így nem 

gondolható el valóságos/valóságon belüli folyamatként, 

                                                 
74 Uo. 299. [432.] 
75 Uo. 296. [428.] 
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melynek során valami másvalamiből keletkezik, vagy 

másvalamivé alakul át, a logikai és időbeli egymásutáni-

ság és létrehozás sémái szerint. A teremtés a végtelen, 

kimeríthetetlen isteni teremtő potenciál megvalósulásá-

nak végrehajtása: „az ige testté válik”, „a logosz kiszaba-

dul spiritualitásából, mely egyben kozmikus potencialitá-

sát jelenti”.76 Azt Gadamer is megerősíti, hogy a végre-

hajtás nem „mássálevés”-t jelent, „melynek során 

valamiből valami más lesz”, 77  hanem a megvalósulást 

magát in actu. Ezt az is alátámasztja, hogy a megvalósu-

lás végrehajtásaként a teremtő potenciál nem szenved hi-

ányt, de az emberi tapasztalati világban való aktualizáció-

ja folytán egy ontikus többlet keletkezik, létgyarapodás 

történik, mivel valami meghatározatlan teljesség jut vé-

ges megvalósuláshoz. A teljesség a megvalósulás pillana-

tában szét is feszíti az egybesűrítődő tapasztalati létezés 

határait, s a tapasztalati történés logikai és időbeli rendjé-

ben terül szét. E szétfutó és egymásból is előjövő tapasz-

talati tartalmak mind egyazon megvalósulási aktus moz-

zanatai; a teremtés szimultán rendjeként terülnek szét a 

szukcesszivitás elvei szerint szerveződő és megragadható 

logikai- és idősémákba. A teremtés titka éppen abban az 

átfordulásban áll, ahogyan a vertikális transzcendencia 

horizontális transzcendenciává válik. Mivel a teremtés 

valóságának a szimultán rendje és teljessége semmikép-

pen sem tűnik maradéktalanul megragadhatónak és fel-

foghatónak a logikai- és időbeli rend egymásutániságait 

leképező értelmi diszkurzivitás sémáiban, a teremtés titka 

értelmileg nem fedhető fel, csak a maga titok-voltában 

azonosítható be. Ennélfogva állandóan nyitott kérdés ma-

rad számunkra, hogy hogyan lenne lehetséges, hogy a 

véges emberi tapasztalati világot az isteni teremtő poten-

cialitással való lényegi azonosságként fogjuk fel, s e lé-

                                                 
76 Uo. 292, 293. [422, 424.] 
77 Uo. 293. [424.] 
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nyegi azonosságban mégis a sokféle tapasztalati létező 

elkülönült, önálló, sajátos létezését gondoljuk el. 

2. 

Gadamer úgy véli, hogy a teremtés titkát ténylege-

sen a Szentháromság keresztény misztériuma hordozza. 

Isten magáért véve semmi, nem is akar lenni semmi; va-

lós léte Krisztusként, a Megváltó földi megjelenéseként 

nyilvánul meg. De ebben nem Isten földi megjelenése a 

fontos, hanem az, hogy ami földi létként Krisztussal meg-

jelenik, az Isten „teljes istensége”. Krisztus „Istennel való 

lényegi azonossága” ténylegesen a földi megjelenés, a 

testetöltés és személyes jelenlét módján tapasztalható 

meg és gondolható el. „A teológia feladata ‒ mutat rá 

Gadamer ‒ abban áll, hogy ebben a lényegi azonosságban 

mégis Krisztus önálló személyes létezését gondoljuk el”.78 

Gadamer meglátása szerint a megváltástörténet és az 

inkarnáció misztériuma „a nyelv jelenségét kiemeli az ér-

telem idealitásából, melybe belemerült, és megközelíthe-

tővé teszi a filozófiai elmélkedés számára”.79 A belső szó 

és a külső szó viszonya tekintetében e misztériumok ta-

nulsága arra hívja fel a figyelmet, hogy ez nem olyan 

természetű, mint amilyennek Platón a gondolkodás és a 

beszéd viszonyát elgondolta, és oly módon sem gondol-

ható el, ahogyan később a keresztény teológia a belső 

szót Isten szavának tekintette. Gadamer rámutat arra, 

hogy már Ágostonnál a belső verbum és kimondott szó 

viszonyában kimutatható az összefüggés a kereszténység 

legmélyebb titkának tekinthető inkarnációval, mivel va-

lójában már „a verbum belső összefüggése is azzal, amit 

kimondunk, az inkarnációhoz hasonlatosan titokzatos”.80 

Bár a nyelvvel kapcsolatos gondolkodás végigjárja ezeket 

az utakat, a szó titka és a Szentháromság titka közötti 

                                                 
78 Uo. 294. [425.] 
79 Uo. 293. [424.] 
80 H.-G. Gadamer: A hallásról. 27. [50.] 
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analógia mégsem a belsőnek külsővé, a szelleminek tes-

tivé válásán alapul, mivel ez a szóban sem így történik. 

Az igazi probléma nem a belső és a külső, a szellemi és a 

testi oppozíciójában rejlik. Ilyen értelemben a szóban 

nincs semmiféle oppozíció, de hogy a szó maga mégis 

oppozíció, az éppen a szónak a szó-mivoltából adódik. 

Az isteni Szó végtelen, kimeríthetetlen teljesség, ön-

nön határtalan csendjében készen álló potencialitás. Az 

emberi fül számára az isteni Szó közvetlenül nem hallha-

tó, közvetlenül nem tartozik a hangosság és a hallhatóság 

rendjébe. Az emberi szó és az isteni szó közötti különb-

ség alapvető, meghaladhatatlan. Csak az isteni teremtés 

analógiájaként gondolhatjuk úgy, hogy az isteni Szó vég-

telen, kimeríthetetlen teljessége szóródik szét az emberi 

szavak sokaságában. Mivelhogy a nyelv közegében min-

den egyes szó a középből tör fel, a nyelv teremtő potenci-

alitásából, ezért úgy tűnik, hogy minden egyes emberi 

szó az isteni Szóban rejlő teljességet valósítja meg és je-

leníti meg a maga véges feltételei között. Ennélfogva a 

szó olyasminek tűnik, mint ami a teremtés csendjéből 

őriz és hordoz magában valamennyit, amit a megszólalá-

saiban megtestesít. Így a szó és a csend között nincs éles 

határ, sőt, voltaképpen nincs is semmiféle határ: a szó a 

végtelen, kimeríthetetlen csend maga, véges megtestesü-

léseinek értelmi tagoltságaként és artikulációjaként. 

Mindezt az is alátámasztja, hogy „a szó egysége a szavak 

sokaságában tárul szét”, mivelhogy „az emberi szónak 

beszédjellege van”.81 

3. 

Az inkarnáció a szó titka és a nyelv csodája vonat-

kozásában ugyancsak analógia. „A gondolkodás és a 

nyelv emberi viszonya minden tökéletlensége ellenére is, 

a Szentháromság isteni viszonyának felel meg ‒ hangsú-

lyozza Gadamer. ‒ A szellem belső szava ugyanúgy lé-

                                                 
81 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 298. [431.] 
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nyegileg azonos a gondolkodással, mint az Istenfiú az Is-

tenatyával.”82 A szellemi és a testi viszonyának az analó-

giája egyszerre vetül rá a Szentháromságra és a szóra, s 

ezáltal analóg elgondolásukat is lehetővé teszi. Bár a te-

remtés és megtestesülés más értelmet nyer a szóban, mint 

a Szentháromságban, mégis van valami lényegi, ami kö-

zös bennük: „a teljes istenség”, illetve „a teljes szó” ana-

lógiája. „A szó legnagyobb csodája ‒ mutat rá Gadamer ‒ 

nem az, hogy testté válik és kilép a külső létbe, hanem 

hogy az, ami így kilép s a megnyilatkozásban megnyilvá-

nul, mindig már eleve szó.”83 Vagyis a szó nem utólag 

keletkezik valami előzetesből ‒ nem a belső szó „elhasz-

nálódása” ‒, hanem mintegy önmagából lép elő, önnön 

kimeríthetetlen teljességéből jön elő a véges megszóla-

lásba, miközben mindvégig önmagánál is marad. Semmi 

sem fogy el, vagy semmisül meg, miközben a szó előlép. 

Ily módon azáltal, hogy a Szentháromság titka „tükröző-

dik a nyelv csodájában”, a nyelv lényegének „egy telje-

sen meghatározott oldala válik láthatóvá”.84 

A szó létmódja a „tiszta történés”,85 de mindig a test-

té válás módján valósul meg és mutatkozik meg mint szó. 

A szó esetében is, akárcsak az inkarnációban, a végtelen 

és kimeríthetetlen „kozmikus potenciál” jut véges, konk-

                                                 
82 Uo. 294. [425.] Az emanáció és az inkarnáció kapcsolatával analóg 

viszony érhető tetten a gondolkodás és a nyelv kapcsolatában is: „Az 

igaz, hogy az isteni személyek egymáshoz való viszonya nem időbeli. 

Ámde alapjában véve az az egymás után sem időbeli viszony, amely 

az emberi gondolkodás diszkurzivitását jellemzi. Amikor az emberi 

gondolkodás áttér erről vagy arról amarra, tehát ezt, majd azt gondolja, 

akkor ez mégsem azt jelenti, hogy az egyiktől a másikhoz kerül. Nem 

úgy áll a dolog, hogy az egymásután puszta lefolyásában előbb csak 

az egyiket, aztán a másikat gondolja”, ellenkezőleg, amikor az egyiket 

és a másikat gondolja „az egyiket össze tudja kapcsolni a másikkal”. 

„Tehát itt nem időbeli viszonyról van szó, hanem szellemi folyamatról, 

emanatio intelectualisról.” ‒ Uo. 295. [427.] 
83 Uo. 293. [424.] 
84 Uo. 294. [425.] 
85 Uo. 293. [423.] 
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rét megvalósuláshoz. Mindegyik szó a „teljes szó”, a Szó 

maga, mivel a teljes nyelvi teremtő potenciált juttatja vé-

ges megvalósuláshoz. De egyik szó sem meríti ki a határ-

talan nyelvi teremtő erőt. Így minden egyes szó a megtes-

tesülés újbóli megtörténése. Mindegyik szó, mint törté-

nés: újratörténés. 

M. Merleau-Ponty fenomenológiai alapon vizsgálva 

a test és a megtestesülés kérdéskörét, a testi lét átvilágít-

hatatlan mélységeire irányítja a figyelmünket. Bár a test 

részt vesz a láthatóságban, bizonyos mértékig kívül is ke-

rül a láthatóságon, mivel egészében átvilágíthatatlan. El-

gondolása szerint a testünket úgy kell elképzelnünk,  

mint egy furcsa, kétlevelű létezőt, mely egyik felületé-

vel a dolgok közé illeszkedik, ugyanakkor viszont látja 

és tapintja is a többi dolgot; s az is nyilvánvaló, hogy 

testünk ‒ e két tulajdonságot egyesítve ‒ egyszerre tar-

tozik a »tárgyi« és az »alanyi« rendhez, s e kettőssége 

révén a két rend között meghökkentő összefüggéseket 

tár fel a számunkra.  

Ezt még egyszer külön megerősíti: „A test e kettős 

vonatkozása nem valamiféle értelmezhetetlen véletlen. A 

két rend szoros összetartozására hívja fel a figyelmün-

ket.”86  

4. 

A megtestesülés a szó esetében azt jelenti, hogy a 

különbség, amelyből a szó mint testi lét előjön, belül ke-

rül a szón. A szó a megszólalás és valamit mondás konk-

rét véges eseményeként önmagából, önnön teremtő 

csendjének kimeríthetetlen potenciáljából lép elő. Ily 

módon a szó osztozik a megtestesülés és a testi lét felold-

hatatlan, meghaladhatatlan kettősségében, több vonatko-

zásban is. 

A szó mint végtelen és kimeríthetetlen csend-

potenciál önmagában nem érzéki és nem tapasztalható 

                                                 
86 M. Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan. 155. [178.] 
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meg. Valami csak mint véges megvalósulás tartozhat a 

tapasztalati világ rendjéhez. A szó előjövetele a hallható-

ság és mondhatóság tapasztalati szférájába csak oly mó-

don lehetséges, hogy magára ölti a véges testi lét megha-

tározottságait. A szó-esemény esetében a megtestesülés a 

szó tapasztalati mulandóságával jár együtt. A szó számá-

ra a végesbe való előjövetel pillanata egyúttal az elmúlás 

pillanata is. A szó potenciális belső teljessége a megszó-

lalás pillanatában szét is feszíti a valamit mondás konkrét 

körülhatároltságát; a szó-eseményben összpontosuló érte-

lemkoncentráció mindjárt szét is terül a folyamatban levő 

beszéd szavainak a hálójában. A szó mint testi lét pilla-

natnyi ‒ azaz előjövő és az előjövésében már múló ‒ je-

lenlét. Így mindegyik szó a többi szóra szorul és csak ve-

lük együttesen képes érthetően kimondani a dolgot, ami-

ről szó van. 

Ily módon azt látjuk, hogy a megtestesült szó részt 

vesz a hallhatóság és érthetőség rendjében, de éppen testi 

valójánál fogva bizonyos mértékig kívül is kerül, sőt ál-

landóan kívül is áll a hallhatóságon és érthetőségen. A 

testi lét „átvilágíthatatlansága” arra utal, hogy a szó ese-

tében is a szó pillanatnyilag hangzó és mondó testi létét a 

szó egészének a hallhatatlan és érthetetlen mélységei töl-

tik ki. Így a megtestesült szó mint teljes egész soha nem 

válik hangzóvá/hallhatóvá és érthetővé. Egyszerre tarto-

zik hozzá a véges megszólalás és mondás, valamint a ha-

tártalan és kimeríthetetlen csend szférájához, illetve e két 

rend egymásba fonódása a szóban tartja fenn a szó dina-

mikus egységét.  

Ez a belátás kiiktatja az afféle elgondolást is, amely 

a teremtő szó gondolatát a „semmiből” való teremtéssel 

társítja. A szó mint önnön belüllétében végtelenül és ki-

meríthetetlenül kiterjedő potenciál nem a hangos megszó-

lalás és valamit mondás „űr”-je, „hiány”-a, „nem”-je, 

„előtt”-je, „után”-ja, hanem csakis a „csend”-je. Nem a 

„semmi” és a „valami” oppozíciója feszül a szóban, mi-
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vel itt az oppozíció maga sem két elkülönülő adottság 

közti ellentétet jelent, hanem a szó mint végtelen és a ki-

meríthetetlen potencialitás áll itt oppozícióban önnön vé-

ges és mulandó megvalósulásával. A szó mindenkor ma-

gában hordja, pontosabban magán viseli önnön oppozíci-

óját, mivel a szó-esemény nem utólagos megvalósulás, 

hanem „végrehajtás”, amely a teremtés szimultaneitását 

teríti szét a beszédtörténés idősémájában, diszkurzív 

rendjében. 

Az előbbi belátás a megtestesülés és a dologiasulás 

azonosítását is kiiktatja. A szó testi léte korántsem azt je-

lenti, hogy a szó tárgyi-dologi adottságként lép elő önnön 

potencialitásából, s a nyelv szavai ontikusan rögzült, ál-

landósult dologi létezőkként állnának szemben egymás-

sal. A szó előjövetele eseményszerű megvalósulás, 

amelynek testisége az érzékelési-észlelési mezőben, a be-

szélés tapasztalati közegében való tagolt, artikulált jelen-

létként ragadható meg. A szó testi lét, mivelhogy észlel-

hető, megtapasztalható; de a testi létnek az előbbivel 

egybefonódó velejárója az is, hogy a szó maga is észlelő, 

tapasztaló képességekkel rendelkezik. A szó hangzó és 

érthető volta a többi szó hangzó és érthető voltával ütkö-

zik, s ily módon előjövetele nemcsak, hogy észlelhető 

lesz a többi szó számára, mivel hatásösszefüggésbe ke-

rülve velük, azokat is képezi, megformálja, hanem szá-

mára is észlelhető lesz a többi szó hangzása és értelme, 

melyekkel hatásösszefüggésbe kerül, s önnön megszóla-

lását és mondását ugyancsak a többi szót hallva és értve 

formálja meg véges megvalósulásként.  

A szavak testi léte nemcsak azt jelenti, hogy a szó-

ból mint belüllétből előlépő nyelvi erő véges megvalósu-

lást nyer a valamit mondás meghatározottságában, hanem 

azt is, hogy a szavak a beszéd folyamatában egy olyan át-

fogó nyelvi erőtérré szerveződnek, melynek dinamikus 

hatásösszefüggései formálják a szavak testi jelenlétét 

hangzó és értelmes beszéddé. A hallhatóság és érthetőség 
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mezője a szavak egymásra való nyitottsága, egymást hal-

lási és értési képessége folytán képződik. Egy szó testi 

létként való feltűnése a hallhatóság és érthetőség mezőjé-

ben nem azt jelenti, hogy egyszerűen beilleszkedik a töb-

bi szó közé. Egyszerre történik az, hogy hallják és értik a 

szót mint a többi szó számára hangzót és érthetőt, s 

ugyanakkor a szó is hallja és érti a többi szót, mint szá-

mára hangzókat és érthetőket. A szó mint megtestesülés 

ily módon osztozik a testi lét „tárgyi” és „alanyi” létként 

kibontakozó kettősségében. A szóban mint belüllétben ki-

terjedő csend-potenciál a tárgyi és alanyi rend egybefo-

nódása folytán artikulálódik hangzó és érthető szóként. 

Mindegyik szó az őt halló és értő, illetve az általa hallott 

és értett többi szóval egybefonódva terül szét a hallható-

ság és érthetőség mezőjében.  

Továbbá az is belátható, hogy az érzékelési-észlelési 

mező a beszélés folyamatában, melyben az előjövő szó 

testi létként megtapasztalhatóvá válik, nem eleve adott, 

hanem éppen a testi lét és megtapasztalhatóság velejáró-

ja; a testi létbe előjövő szóval együtt és ahhoz hozzátarto-

zóként képződik az a nyelvi erőtér is, amelyben a szó 

egymást kölcsönösen képző hatásösszefüggésbe kerül a 

többi szóval. Ez valójában nem más, mint a testi létben 

ki-forduló belüllét fordítottja, a testi lét kívülsége, mely-

ben a véges, meghatározott, eseményszerű megtestesült-

ség kívül kerül magán a nyelvi hatás- és értelemössze-

függéseknek a szó-esemény irányából egyre táguló és 

egyre meghatározatlanabbá váló, a tagolódásokat és arti-

kulációkat kontinuummá olvasztó univerzumába. Ennek 

a táguló nyelvi hangzásvilágnak és értelempotenciálnak a 

horizontja együtt halad a szótörténéssel, és az egyes sza-

vak eseményszerű jelenléte tekintetében éppoly kimerít-

hetetlen és végtelen, mint a belüllét potencialitása. 

5. 

Hogyha a megtestesülést kiterjedésként értjük, akkor 

a hozzá tartozó érzékelési-észlelési mező is, mint a testi 
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kiterjedés fordítottja is kiterjedés: a szó kiterjedése a töb-

bi szó irányába. Olyasmiként gondolható el, mint ami a 

szó pozitív testi létéhez képest a szó negatív testisége, 

amely mindig eléri a másik szót és egybefonódik azzal. 

Ezeknek az egybefonódásoknak a mentén a szó testi léte 

az eseményszerű megjelenés pillanata irányából a nyelvi 

hatásösszefüggések logikai-időbeli egymásutánisági 

rendjében terjed ki. Ily módon válik a szó eseményszerű 

előjövetele egyszersmind történésszerűvé a nyelv univer-

zumában. A nyelvi történés folyamatában, mely a kime-

ríthetetlen belüllét irányából a végtelenbe táguló értelem-

horizontig terjed, a szóesemény lesz a nyelvi valóságnak 

az a koncentrált csomópontja, amelyben a belülről ható 

nyelvi erők a hallhatóság és az érthetőség mezőjében ösz-

szefutnak, és ugyanakkor a továbbgyűrűző nyelvi hatás-

összefüggésekben szétoszlanak. Az élő beszéd folyama-

tában a szó nemcsak a középből tör fel, hanem a szó testi 

léte maga lesz az a közép, amelyben a hangzó mondottak 

értelme a legtisztábban megvilágítódik.87  

Egy észrevétel erejéig visszatérve a (hang)ütés/üt-

közés arisztotelészi fogalmához, az itt megnyíló perspek-

tívában beláthatóvá válik, hogy ez korántsem vonatkoz-

tatható a csendre egyértelműen. Valójában a csend kettős 

létmódjával szembesít: egyrészt az ütésben hangzóvá vá-

ló csenddel, vagyis a csenddel mint a hangzást önmagá-

ból kiképző potencialitással, másrészt pedig az ütésmoz-

zanatok közötti intervallumokat kitöltő csenddel. Ez 

utóbbi viszont, ontikus természetét tekintve, másfajta je-

lenlétet képvisel, mint az arisztotelészi hangmetafizika ál-

tal tételezett hangzó‒hallható, azaz hangos jelenlét, s a 

velejáró csend mint ennek negativitása. Ebben az esetben 

a csend a hangos jelenlétet körülvevő/körülölelő és tagoló 

szféraként definiálható ‒ kontinuus csend, amit a képző-

                                                 
87 „A működő beszéd az a homályos régió, ahonnan az instituált rend 

világossága származik, ahogyan a test néma és süket önvonatkozása a 

természetes fény forrása.” ‒ Uo. 175. [199.] 
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dő hangzás/hangosság megtör, tagol és artikulál ‒, ami a 

nyelvben/nyelvileg képződő csend pozitív realitására 

utal. Bár a hang és a hangzás szintjén úgy tűnik, hogy a 

csend e két létmódja különválik, a szó testi létében és a 

beszélés folyamataként élő nyelvben sokkal inkább az 

összefonódásuk érhető tetten. 

A beszélés folyamatában mindegyik szó a belüllét 

testetlen csendjéből lép elő és a szó negatív kiterjedése-

ként megtestesülő csendként terül szét a hangzás és érthe-

tőség nyelvi hatásösszefüggéseiben. A szó testi létét be-

lülről átható csend hangzó értelemként csendül fel a 

mondottakban és sugárzik szét a szót körülölelő nyelvi 

mezőben. Egyszerre hatja át a csend belülről a szót, és 

öleli körül a magán kívülségében. Ily módon a nyelv 

csendje nemcsak a szó előjövetelében ható teremtő erő-

ként, hanem a szó testi léte által kifejtett hatásösszefüg-

gésekben teremtettként ‒ teremtő és teremtett csendként ‒ 

is jelen van a nyelvi univerzumban. Úgy tűnik tehát, hogy 

az egyes szavak testi létének átvilágíthatatlan mélysége és 

a nyelv tűnékeny áttetszősége egyaránt a hangzó értelem-

történésen átszűrődő csend bizonyosságaként érthető meg. 

6. 

A fentiekben többször is utaltunk a szó közép-

voltára. Hasonlóképpen, a nyelv egésze vonatkozásában a 

csend sem tekinthető másként, mint közép, melyből a szó 

a testi létbe előlép, s mely által az egyik szó a másikkal 

hatásösszefüggésbe kerül. A csend, amiről itt szó van, a 

nyelv csendje, s ez nyilván nem meríti ki a csend teljes 

fogalomkörét. A nyelven kívüli tárgyi-dologi világ „sü-

ket”, „néma” vagy „halott” csendje nem tartozik ide. De a 

csend nyelvi vonatkozásai is behatároltak. A nyelv csend-

je sem áll minden tekintetben pozitív, teremtő viszonyban 

a nyelvi történésekkel. Az arisztotelészi elgondolással 

analóg módon ‒ aki a hangot középként tekinti a nagy 

hang és a csend között ‒ a nyelv csendje is elgondolható 

ilyen középként a nagy csend és a fecsegés zaja között. 
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A nagy csend a nyelv csendjének az a szélsőséges 

állapota, amely leginkább a Múzeum vagy a Könyvtár 

csendjével mérhető össze. M. Merleau-Ponty a kép eseté-

ben elemzi ezt a „kripta-visszavonultság”-ot, amely „nem 

a művészet igazi közege”.88 Úgy véli, hogy a Múzeum a 

kísérleteket „művekké” transzformálja, kiszolgáltatja 

azokat a művészettörténetnek, a „szakértőknek”, s ily 

módon „hamis presztízst ad a művek valóságos értéké-

nek”, mivel kiszakítja őket abból a teremtő-alkotó kör-

nyezetből, melyben megszülettek”.89 A kép is, akárcsak a 

szó, mondó, mindig „mond valamit”, 90  de a Múzeum 

élettelen, halott csendje, mely körülveszi és rátelepszik, 

elnémítja a kép hangját, azaz a csend hangját, amint a kép 

élő valójaként megszólal. Hasonlóképpen a nyelv eseté-

ben a nagy csend a szótárakba és nyelvtanokba zárt nyel-

vet beborító élettelen csend, amely nem képes az élő be-

szédben teremtő csendként artikulálódni, de ezzel szem-

ben a nyelvet kiszolgáltatja a szakértőknek, a nyelvészi 

munkálkodásnak, mely megfosztja valós teremtő értékei-

től és kifejezési-közlési eszközzé fokozza le. 

A nyelv csendjének a másik szélsőséges állapotát a 

fecsegés zaja képezi. M. Heidegger a fecsegést a beszéd 

egy sajátos módozatának tekinti, amely akkor jelenik 

meg, amikor a beszéd „a világban-benne-létet nem nyitva 

tartja egy tagolt megértésben, hanem inkább elzárja, és a 

világon belüli létezőt elfedi”.91 A beszéd a maga tényle-

ges módján felfedő, mivel úgy mondó és mondott, hogy 

„mond is valamit”. Ezzel szemben ‒ hangsúlyozza Hei-

degger ‒ „a fecsegés eleve, a beszéd tárgyának alapjaihoz 

                                                 
88 M. Merleau-Ponty: A közvetett nyelv és a csend hangjai. 160. [79.] 
89 Uo. [79.] 
90 Uo. 156. [70.] 
91 Martin Heidegger: Lét és idő. (Ford. Vajda Mihály.) Gondolat, Bu-

dapest 1989. 317. [Martin Heidegger: Sein und Zeit. Max Niemeyer 

Verlag, Tübingen 2001.169.] 



A nyelv teremtő erejéről ____________________________  

290 

 

való visszacsatolás elmulasztása folytán, elfed”.92 A fe-

csegés tehát a beszélésnek olyan módja, amely során a 

szó létében a megszólalással nem társul a valamit mon-

dás. Ez azt jelenti, hogy a szónak a belüllétből feltörő 

ereje ténylegesen nem hat a dolog megszólaltatása, „szó-

ra bírása” irányába, hanem hatáskifejtés nélkül tér vissza 

önmagába. Az ilyen erő, amely nem valósul meg egy ha-

tározott hatáskifejtésben és nem szűnik meg a megvaló-

sulásában, a meghatározatlan mindenirányúságban tény-

kedő, céltalanul, értelmetlenül romboló erővé válik. Ez 

abban mutatkozik meg leginkább, hogy a fecsegésből 

nem lép elő a dolog új, mondó szava, hanem helyét az 

önmagát testi létében megsokszorozó fecsegő szó foglalja 

el, s a valamit mondás nélküli sorozatos megszólalásaival 

elfedi a dolgot, amiről szó van. Mivel a fecsegő szó nem 

mond mást, hanem ehelyett az egyre tartalmatlanabb ma-

gánkívülségében folyamatosan önmagát mondja, nem-

csak a beszéd értelmi tagolódása, de hangzásbeli artiku-

lációja is mindinkább elmosódik. Ebből kifolyólag az ér-

telmes beszélésben hallható és érthető szavakká 

artikulálódó csend itt önmaga ellentettjeként lép fel, ön-

nön természetes valóját elemésztő ellenerőként hat vissza 

magára. Ez abban mutatkozik meg, hogy a kimondott 

szavak egyhangú sokasága a csendet elnyomó hangzássá, 

a beszélés pedig a hallgatást mindinkább kiszorító és egy-

re fokozódó zajjá változik át, miközben az elgyengülő 

nyelvi teremtő erő, a csend valós ereje a szimultaneitás 

nélküli szukcesszivitásban oldódik fel.  

A beszéd vizsgálatával foglalkozó kutatások nem 

véletlenül emelik ki a hallgatás döntő fontosságát az ér-

telmes beszélés sikeres végrehajtásában. M. Bahtyin pél-

dául szükségesnek is látja éles különbséget tenni a csend 

és a hallgatás között. Úgy véli, hogy „a csendet a hang 

mechanikusan és fiziológiailag (az érzékelés feltétele-

                                                 
92 Uo. 
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ként) töri meg; viszont amikor a hallgatást szakítja félbe a 

szó, ez mindig személyhez szóló és értelemmel teli: a két 

eset tökéletesen más világ. A csend az, amikor semmi se 

hangzik (vagy valami nem hangzik) ‒ a hallgatás az, 

amikor senki nem beszél (vagy valaki ‒ személy ‒ nem 

beszél).”93 Az élő beszéd folyamatát voltaképpen a hall-

gatás csendje tagolja és artikulálja hallható és érthető 

megszólalásokra, amelyek mondanak valamit; nemcsak 

körülöleli a hangosan mondottakat, hanem belülről hatja 

át azt, amit és ahogyan mondanak. A fecsegés a hallgatás 

csendjét mint az értelmes beszélés alapját emészti fel. 

Ugyanakkor Bahtyin a hallgatás viszonylagosságát 

is szem előtt tartja. Ezt még hangsúlyosabbá teszi a hall-

gatásnak egy másik megközelítési módja, amely abból 

indul ki, hogy a hallgatás „alapvetően a szellemi élet ré-

sze”, s mint ilyen, „mutató tanúsítása annak, amit a nyelv 

mond”.94 Y. Moubarac kiemeli, hogy vannak olyan élet- 

és beszédhelyzetek, amikor a „negatív hallgatás” érvé-

nyesül. A félelem, közöny, harag, gyűlölet vagy egysze-

rűen az ellenszenv motiválta hallgatás ilyen negatív hall-

gatás. A negatív hallgatás viszont a beszéd által mondot-

tak mutató tanúsítása helyett, a mondás mutató csend-

dimenziója helyett leginkább csak önmagát mutatja és ta-

núsítja. Ekképpen nem nehéz a negatív hallgatásban a fe-

csegés negatív kiterjedésére, a fecsegő csendre ismerni 

rá. Nem véletlenül történik, hogy a negatíve hallgató 

gyakorta ténylegesen hangosan is fecseg. A negatív hall-

gatás a nyelv teremtő erejét önmagában emészti fel, ahe-

lyett, hogy a valamit mondás irányában felszabadítaná. 

                                                 
93  Mihail Mihajlovics Bahtyin: Beszédelméleti jegyzetek. (Ford. 

Orosz István.) In Uő: A beszéd és a valóság. Filozófiai és beszédelmé-

leti írások. Madách Könyvkiadó, Bratislava 1986. 519. 
94 Youakim Moubarac: A hallgatás. (Ford. Krász Lilla.) Pannonhalmi 

Szemle XI(2003)1. 62. 



A nyelv teremtő erejéről ____________________________  

292 

 

Erre utal Moubarac is, amikor úgy véli, hogy a negatív 

hallgatást a „nyelv megsértésének is felfoghatjuk”.95 

7. 

Mind a nagy csend, mind a fecsegés zaja a nyelviség 

nyitott létmódjával szemben a zártság eseteit idézik elő. 

Tartós érvényesülésük a nyelvi teremtő erők leépülésé-

hez, a nyelv fokozatos elhasználódásához vezet. A nyelv 

elhasználódása pedig azt jelenti, hogy a nyelv nem nyújt-

ja többé azt, amire képes, s amire a leginkább szükségünk 

van: „hogy új bensőségességet, új jelenlétet teremtsen, 

amely nem használódik el, hanem szüntelenül egyre mé-

lyebbé válik”.96 

A költészet egyike azoknak az alkotó emberi meg-

nyilvánulásoknak, amelyek képesek folyamatosan ellen-

állni a nyelv elhasználódásának, a bensőségesség végső 

elveszítésének. Ezt tanúsítják Pilinszky Jánosnak a terem-

tő képzeletről szóló előadását záró sorai is: „És itt ‒ utol-

jára ‒ arra a kép nélküli képzeletre, a képzeletnek arra a 

végső és kifogyhatatlan forrására, testvéri csöndjére gon-

dolok, amit semmiféle zajjal nem lehet elnémítani.”97 

                                                 
95 Uo. 
96 H.-G. Gadamer: Hallani ‒ látni ‒ olvasni. 133. [278.] 
97 Pilinszky János: A „teremtő képzelet” sorsa korunkban. In Pilinszky 

János Összes versei. Osiris Kiadó, Budapest 2006. 88. 
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ABSTRACTS 

The Voice that Says Something 
Keywords: sound, voice, hearing, talking, unity, 

difference, trace, presence, form of trace, metaphysics 

This study concerns the starting and ending points of 

sound metaphysics as seen in the European philosophy, with 

a special emphasis on the shift from Aristotle’s concept of 

the unity of sounding and hearing to Derrida’s concept of 

difference and form of trace. 

The Conceptualization as a Language Occurrence 
Keywords: conceptualization, thought, language, 

belonging structure, language occurrence, logical 
semantics, neurophysiology, cognitive linguistics, 

conceptual semantics, philosophical hermeneutics 

In my review I am analysing the important moments of 

the conceptualization’s paradigms, which is in place of the 

traditional separation of thought and language processes it is 

putting the accent of the belonging structure. The 

conceptualization’s analysing as a language occurrence 

today is representing an interactive approach, in which we 

can find different theoretical and methodological 

assumptions, such as logical semantics, neurophysiology, 

cognitive linguistics, conceptual semantics, philosophical 

hermeneutics. 

The Linguistic Dimension of the Image 
Keywords: image, likeness, view, mirror, appearance, 

language, speaking, speculative structure, hermeneutical 
experience 

In my study I am addressing some of the more 

significant issues of the shift in the perception of the being 

of image. As opposed to the traditional separation of image 

and language, the connection between imagistic 

presentations and linguistic processes will be put forward. I 

will be looking for answers such as: Is the image expanding 

in a linguistic environment? How is it possible and how can 
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the connection between image and language be 

conceptualized (from the viewpoint of the image)? In a 

hermeneutical approach, it appears that image and language 

belong to the same speculative structure, and this is what 

bonds the imagistic and linguistic dimensions of the 

hermeneutical experience. A further conceptualization of the 

above could lead to an integrative aspect in which aesthetic, 

semiotic, logical, phenomenological, neurophysiologic, and 

anthropologic approaches could meet and interact. 

Appearance and Expression 
Keywords: image, language, appearance, speaking, 

action of the language, structures of adherence, cognitive 

science, philosophical hermeneutics 

The image and the language are bound up together in our 

experience. They are opened to each other, they 

interpenetrate into each other. At some point an action of the 

image is connected to the action of the language. From the 

linguistic point of view, we arrive to the intensive world of 

images. The difference between the image and the language 

is traditionally considered as a difference between 

appearance and expression. The question is: Is the 

difference between expression and appearance real, or this 

difference does not really want to be a difference? They 

have the same structures − the structure of coexistence – and 

they are keeping their structures. Why and how is our 

experience organized in the duality of representation and 

expression? We are searching the possible answers with 

respect to a dialogue between the cognitive science and 

philosophical hermeneutics. 

The Problem of the Common Language 
Keywords: language, common language, linguistic turn, 

word, talk, speculative structure, culture, philosophical 
hermeneutics 

In my paper I compare two views about language in 

contemporary European philosophy: the instrumentalist 

concept of the language which came from the tradition of 

the modernity and the concept of the common language 
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which is the result of the XX century’s linguistic turn and 

was enforced by the philosophical hermeneutics. The paper 

is founded on the thesis that language is essentially a 

common language. This is confirmed by those theories of 

philosophical hermeneutics which are related to the putting 

of the word in to the centre, to the language manufactured 

jointly in the talk and the speculative structure of the 

language. This opens also a perspective for rethinking the 

essence of culture. 

The “Sin” of Language  
Keywords: language, speech, word, truth, lie, 

concealment, Plato, Gadamer 

Language is capable not only to reveal truth but also to 

conceal it. As Plato already knew, the ambiguity of 

language is the possibility condition of both telling the truth 

and lying. My study investigates from the perspective of 

contemporary philosophical hermeneutics the connections 

between the intrinsic nature of language and the possibilities 

for lying also inherent in language. These possibilities 

manifest themselves in linguistic works of art as well as in 

everyday language use. 

The “Rhetorics” of Listening 
Keywords: sound, hearing, listening, speech, appreciative 

listening, listening with each other 

The domain of rhetorics is traditionally associated with 

speech. Sound and hearing are the essential existential 

conditions of speech. They do not only represent the basis of 

speech and utterance, but are also organically related to the 

experience of listening. From a hermeneutical perspective, 

the role of listening is revalued in the process of 

speaking/talking in connection with its functions of 

internally articulating the process of understanding. 

In my study, I attempt to draw attention upon the 

experience of listening as a medium which establishes and 

forms speech as a whole, through the analysis of hearkening, 

appreciative listening, listening to each other, and listening 

with each other. 
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Forms of the Unsayable 
Keywords: sayable, unsaid, unsayable, invisible, 

imagery, linguisticality 

What is the relationship between that which is said, the 

unsaid, and the unsayable? How can we get from the unsaid 

and the unsayable that is formed among the conditions of 

sayability to the authentic problem of the unsayable? How 

can the hermeneutical problem of the unsayable be 

delimited, and how do the phenomenological and 

hermeneutical approaches to the visible and the invisible, to 

the image and imagery help us in this matter? My study 

focuses upon the forms of the unsayable which appear to 

hermeneutical research within the medium of linguisticality. 

The Silence of Language 
Keywords: voice, sound, silence, word, meaning, 

linguistic force, creative silence 
Philosophical investigations traditionally approach 

language and our linguistic manifestations from the angle of 

voice and sound. Phenomenological and hermeneutical 

conceptions, however, point out the reticence, dimness, and 

hiddenness related to the existential modality of language, 

and to silence as their encompassing medium, which 

surrounds, permeates, and internally articulates utterances as 

a linguistic force developed from within. 

In my study, I bring into the foreground language as the 

existential modality of “being inside”, the continuous 

formation of which is realized as the interconnection and 

dynamic play of silence created within language and silence 

that creates language itself. 
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