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Értekezésemben  Wittgenstein  Filozófiai  Vizsgálódásainak  átfogó 
bemutatására vállalkoztam. Elsődleges célom az volt, hogy Wittgenstein művének 
fő állításait és érveit közérthető és rendszerezett formában mutassam be. E feladat 
végrehajtása egyben Wittgenstein úgynevezett késői nyelvfilozófiai álláspontjának 
általános bemutatását is megkívánta. Már csak azért is, mert Wittgenstein műve 
még  szövegszerűen  sem  válik  el  egyértelműen  más  írásaitól.  Ugyanakkor 
értekezésemben elsősorban mégis a Vizsgálódások szövegét kívántam értelmezni, 
kiváltképpen pedig a mű egyes paragrafusaiban közölt érveket  rekonstruálni.

Wittgenstein Filozófiai Vizsgálódásait hat témakörre osztva mutatom be. 
Értekezésem  első  fejezete  Wittgenstein  filozófiai  módszerére  vonatkozó 
megállapításait  foglalja  össze.  Ez  egyben  bevezetés  is  általában  Wittgenstein 
nyelvfilozófiájába.  A  második  fejezet  témája  Wittgensteinnek  az  ágostoni 
nyelvképre  vonatkozó kritikája.  A harmadik fejezet  Wittgenstein  saját  jelentés-
elméletét, a jelentés használatelméletét mutatja be. A negyedik fejezet a családi 
hasonlóságok fogalmát, az ötödik a szabálykövetés problémáját, a hatodik pedig 
Wittgenstein a privátnyelv-kritikáját ismerteti. 

Értekezésem  első  fejezetében  Wittgenstein  módszerét  egy  kézenfekvő 
megkülönböztetés  keretében  elemzem.  Megkülönböztetem  a  filozófiai  állítások 
szintaktikai,  szemantikai  és  pragmatikai  kritikáját.  Ezt  követően  pedig 
Wittgensteinnek a  Tractatusban  megfogalmazott nézeteit a filozófia és a nyelv 
logikai-szintaktikai  kritikájaként  határozom  meg,  és  vetem  össze  a 
Vizsgálódásokban  képviselt  álláspontjával.  A  Vizsgálódások módszerét  és 
filozófiakritikáját  pragmatikaiként  határozom  meg.  Az  általam  alkalmazott 
elemezés  egyik  érdekes  eredménye,  hogy  kiemeli  Wittgensteinnek  a  logika,  a 
nyelv és a filozófia viszonyára vonatkozó szemléletmódváltását. Ez röviden abban 
áll,  hogy míg a  Tractatusban Wittgenstein a nyelvről  állítja,  hogy „az álruhába 
öltözteti  a  gondolatot”,  azaz  „az  értelemmel  bíró  kijelentést”,  addig  a 
Vizsgálódásokban a logikára tekint úgy, mint valamiféle torzító szemüvegre, ami 
miatt a nyelv valódi használatát nem látjuk. 

 Értekezésem  második  fejezetében  látok  hozzá  Wittgenstein 
nyelvfilozófiai álláspontjának rekonstruálásához. Rekonstrukcióm egyik célja az 
volt,  hogy  világosan  megkülönböztessem  a  Wittgenstein  által  bírált 
jelentéselméletet  Wittgenstein  saját  nézeteitől.  A  bírált  elméletnek  különféle 
elnevezései  ismeretesek,  de minthogy Wittgenstein  Ágostonra  hivatkozik,  ezért 
általában  az  „ágostoni  nyelvkép”  megnevezéssel  utalok  rá  a  továbbiakban.  Az 
ágostoni nyelvkép a Vizsgálódásokban különböző formákban jelenik meg. Erre az 
egyes témák esetén utalok. Általában pedig szerintem a Vizsgálódások tekinthető 
az ágostoni nyelvkép általános kritikájának is.  Wittgenstein  ezzel    az   elmélettel 
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szembesíti a jelentés használatelméletét. Ezt részletesebben értekezésem harmadik 
fejezetében mutatom be. 

Értekezésem második részében az ágostoni nyelvképnek a legegyszerűbb 
formáját mutatom be. Azt, aminek konkrétan legtöbb köze van Ágoston tényleges 
nyelvfelfogásához.  Eszerint  szavaink  nevek,  amelyek  jelentése  az  általuk jelölt 
tárgyakkal  azonos.  Wittgenstein  ezen  elméletet  bíráló  ellenérveit  két  csoportra 
osztottam.  Az  első  csoportba  az  az  érvelés  tartozik,  amely  bemutatja  a  nyelv 
szavainak használatának és e szavak referenciájának függetlenségét.  A második 
csoportba pedig Wittgensteinnek azokat az érveit sorolom, amelyek ugyan szintén 
arról szólnak, hogy a szavak jelentései nem azonosak referenciájukkal, de itt az 
érvelés alapja az, hogy ez azért nem lehet igaz, mert e feltevés alapján a szavak 
jelentésének megtanulását nem lehet megmagyarázni. Vagyis, a szavak jelentése 
referenciájukra mutatva nem tanítható meg, s így persze az sem lehet igaz, hogy a 
szavak jelentésének ismerete azonos lenne azzal a tárggyal,  amire a gyerekeket 
tanító felnőtt rámutat.

Némi  nehézséget  okozott  számomra  Wittgenstein  nyelvtanulási 
„elméletének”  tisztázása.  Nem  teljesen  egyértelmű  ugyanis,  hogy  szerinte 
mennyiben  és  hogyan  tanítható  a  nyelv.  Úgy  tűnik,  hogy a  nyelv  tanulásában 
szintén  szerepet  ad  az  osztenzív  definícióknak.  Úgy  gondolom,  Wittgenstein 
álláspontját elsősorban az különbözteti meg az ágostoni felfogástól, hogy szerinte 
a nyelv tanulásának kezdő lépéseit nem a tudatosan felfogott osztenzív definíciók 
jelentik,  hanem  a  szavakhoz  kapcsolódó  bizonyos  nyelvi  viselkedésmódok 
elsajátítása. Elsősorban a szavakra, mint parancsszavakra adott megfelelő reakciók 
begyakorlása.  Azaz,  Wittgenstein  szerint  a  nyelvtanulás  kezdő  lépései 
gyakorlatiak,  s  ezek  megtanulása  az  előfeltétele  az  osztenzív  definíciók 
megértésének. Ahogy a sakk tanulása esetén: előbb azt tanuljuk meg, hogy hogyan 
lehet  az  egyes  bábukat  mozgatni,  s  mintegy  a  mozgatási  lehetőségekhez 
asszociálva tanuljuk meg a bábuk neveit. 

Értekezésem  harmadik  fejezete  Wittgenstein  saját  jelentésfelfogását,  a 
jelentés használatelméletét  mutatja  be.  Ezt  a jelek különböző jelentésviszonyait 
megkülönböztetve  rekonstruálom.  Ezt  egyben  értekezésem  általános  elemzési 
stratégiájának  is  nevezhetem,  minthogy  számomra  ezek  az  egyszerű 
megkülönböztetések nem csak a jelentés használatelméletének, hanem a családi 
hasonlóságok és a szabálykövetés gondolatainak a tisztázását is nagy mértékben 
elősegítették.  Értekezésem  harmadik  fejezetének  a  vezérfonalát  az  a 
megfigyelésem képezi, miszerint Wittgenstein használattal kapcsolatos fő állításai 
rendszerezhetőek  a  jelentésviszonyok  közismert  típusait  alapul  véve.  A  két 
legfontosabb jelentésviszony az, amikor két vagy több jel ugyanazt jelenti,   vagyis 

szinonímak.  A  másik  eset  az,  amikor  egy  jel  többféle  dolgot  jelent,  vagyis 
többértelmű. Ezt nevezik poliszémiának. Ezt követően már csak azt a kérdést kell 
megválaszolnunk,  hogy  milyen  relációk  felelnek  meg   a  szinonímiának  és  a 
poliszémiának a használatelméleti megközelítés szerint. A szinonímia megfelelője 
az, amikor különböző formájú kifejezések használati szerepe megegyezik. Például, 
a „lapot” és a „hozz nekem egy lapot” megnyilatkozások bizonyos kontextusban 
azonos jelentésűnek számítanak. „Jelentés” alatt itt persze használati szerep vagy 
funkció értendő. A többértelműség megfelelője pedig az az eset, amikor ugyanaz a 
szó  az  egyik  nyelvjátékban  mondjuk  parancs,  a  másikban  pedig  egy  egyszerű 
tényközlés szerepét játssza. 

A használatelmélet  jelentőségét  abban látom, hogy a jelentésviszonyok 
tanulmányozására  egy  új  kritériumot  ad  a  kezünkbe:  az  egyes  kifejezések 
használatának  azonosságát  és  különbségét.  Ezen  elmélet  alapján  bírálja,  illetve 
helyettesíti  Wittgenstein  a  jelentés  mentális  vagy  pszichológiai  fogalmát.  A 
használati  relációk  megkülönböztetésének  segítségével  Wittgenstein  egymáshoz 
első  látásra  csak  lazán  kapcsolódó  megjegyzéseinek  összefüggéseit  is  sikerült 
valamelyest tisztáznom, többek között azokat a megállapításait, amelyek a felszíni 
nyelvi  formát  állítják  szembe  a  kifejezések  tényleges  nyelvi  szerepével.  Így 
például, a szó/mondat vagy a kérdés/parancs megkülönböztetés önmagában, azaz a 
nyelvi  szerephez  képest,  felszíninek  minősül.  Továbbá,  a  használati  relációkat 
szem előtt tartva érthetővé válnak Wittgenstein filozófiakritikájának egyes vonásai 
is.  Ebből a szempontból az a reláció a fontos,  amikor egy kifejezés különböző 
használatokat kaphat. Wittgenstein számára egyfajta filozófiai illúzió vezérli azt a 
törekvést, amely az egyes  kifejezések különböző használatait egy közös lényegi 
jelentésre, egy általános definícióra, próbálja meg visszavezetni. 

Értekezésem  negyedik  fejezete  egyrészt  ennek  az  esszencialistának 
nevezhető jelentésfelfogásnak a wittgensteini kritikáját mutatja be. Másrészt pedig 
részletesen  elemzem  a  jelentések  családi  hasonlóságának  koncepcióját.  Ez 
egyszerre  kritikája  és  alternatívája  is  a  jelentés  esszencialista  elképzelésének. 
Ennek  az  elképzelésnek  a  kritikájával  szerintem  Wittgenstein  egyben  tovább 
folytatja  az  ágostoni  nyelvkép  kritikáját.  E nyelvkép  alapján  ugyanis  a  szavak 
általános  jelentését  kézenfekvő  úgy  magyarázni,  hogy  mondjuk  a  „játék”  szó 
általános jelentése abból származik, hogy valamilyen közös lényegi tárgyat jelöl, s 
e tárgy megragadása teszi számunkra lehetővé e szó megértését. 
A  családi  hasonlóságok  témájának  kifejtéseként  megkülönböztetem  a  családi 
hasonlóságokat a jelentések határolatlanságától és homályosságától. Ezt követően 
pedig  bemutatom  Wittgenstein  családi  hasonlóságok  fogalmának  egy  olyan 
elemzési  lehetőségét,  ami  a  korábban  megkülönböztetett  két  jelentésviszony 
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kizárólagos  egyéni  empirista  igazolás  fogalma  éppúgy látszatigazolás,  ahogy  a 
privátnyelv látszatnyelv. Wittgenstein privátnyelv-kritikájának részeként az egyéni 
vagy  privát  igazolás  fogalmát  éppúgy  elveti,  ahogy  azt  is,  hogy  egyénileg 
rendelkeznénk  szubjektív  igazságkritériumokkal.  Tehát,  Wittgenstein  általában 
nem csak a privát nyelv fogalmát bírálja, hanem általában minden olyan elméletet, 
ami a nyelvhasználatot végső soron szubjektív, egyéni alapra építi.

Értekezésem végén pedig még a fenti állításokat alátámasztandó, Kripke 
szabálykövetési  paradoxonának  mintájára  készített  két  szkeptikus  paradoxont 
mutatok  be.  Ezek  kiindulópontjaként  felteszem,  hogy  érzetszavaink  jelentése 
valóban  maga  az  általuk  jelölt  érzet.  Ezt  követően  pedig  vázolom  e  feltevés 
szkeptikus következményeit, illetve azt, hogy e paradoxonok az igazolás empirista 
fogalma  segítségével  megoldhatatlanok.  Szerintem  e  paradoxonok  hátterében 
érthető meg, hogy mire gondol Wittgenstein, amikor azt állítja, hogy szakítanunk 
kell azzal az elképzeléssel, hogy a nyelv mindig ugyanazon a módon működik. A 
fentiek alapján Wittgensteinnek ez a megállapítása először is arra utal, hogy az 
érzetnyelv paradoxonai abból az elképzelésből erednek, hogy érzetszavaink leírják 
érzeteinket.  Ennek  megfelelően  pedig  e  paradoxonok  megoldását  egyrészt  e 
koncepció  elvetése  jelenti,  másrészt  pedig  helyettesítése  azzal  a  tézissel,  hogy 
érzetszavaink  funkciója  az,  hogy  kifejezzék  és  jelezzék  mások  számára 
érzeteinket.

***
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megállapításai a fontosak.  Az érv rekonstrukciója szempontjából a fő kérdés az, 
hogy az értelmességnek milyen kritériumát fogadjuk el. Értekezésemben először 
az  érvet  a  következő  alapfeltevések  alapján  rekonstruálom.  Egy  állítás 
értelmességének  kritériuma  az,  hogy  különbséget  lehet  tenni  aközött,  hogy 
fennáll-e  az  az  eset,  amikor  igaz  az  adott  állítás,  és  aközött,  amikor  nem.  A 
második feltevés az, hogy az érzetekre,  mint privát tárgyakra vonatkozóan nem 
különböztethetőek meg olyan esetek, amikor például tudom, hogy fájdalmam van, 
s  amikor  csak  úgy  tűnik,  hogy fájdalmam van.  E  feltevések  mellett  szerintem 
Wittgenstein  érve  nem  csak  egy  fiktív  privát  érzetnyelv  lehetőségét  tagadja, 
hanem  egyben  azt  is,  hogy  a  mindennapi  érzetnyelv  segítségével  önmagunk 
számára  értelmes  leíró állításokat  tehetnénk  fájdalmainkról.  A  privátnyelv-
argumentum  két  rekonstrukcióját  is  felvázoltam.  Szerintem  Wittgenstein 
álláspontjához  az  a  rekonstrukció  áll  közelebb,  ami  a  jelek  értelmességi 
kritériumát a jelhasználati szabályok tudásához köti. Ennek a rekonstrukciónak a 
fő  alapfeltevése  abban  áll,  hogy  egy  jel  értelmességének  feltétele,  hogy  a 
jelhasználóra vonatkozóan igaz, hogy létezik számára a különbséget a jel szabálya 
szerinti jelhasználat, illetve az annak nem megfelelő között. Vagyis, igaz rá, hogy 
az általa bevezetett jel szabályát gyakorlati értelemben tudja követni. Ez azonban a 
privát  érzetnyelv  esetén  nem  teljesül,  mivel  se  mások  számára,  de  önmaga 
számára sem különböztethető meg a jel szabálya és annak követésére vonatkozó 
igazolás. 

Wittgenstein  privátnyelv-kritikájának  bemutatásában  részletesen  kitérek 
az  igazolás  szerepének  vizsgálatára  is.  Ennek  kapcsán  amellett  érvelek,  hogy 
amikor  Wittgenstein  „igazolás”-ról  beszél  az  alatt  nem  az  igazolás  közismert 
empirista fogalmát érti.  Hozzávetőlegesen azt lehet mondani, hogy Wittgenstein 
számára  az  „igazolás”  elsősorban  egyfajta  verbális  igazolást  jelent,  vagyis 
„igazolás”  alatt  az  értendő,  hogy  az  én  szóhasználatomat,  másoké  megerősíti, 
mások  nyelvhasználatával  összhangban  vagyok.  A  továbbiakban  pedig  ennek 
megfelelően a privátnyelv-argumentum bizonyos értelmezéseit bírálom, konkrétan 
Ayer  értelmezését.  Ayer  félreértése  szerintem  abban  áll,  hogy  úgy  véli, 
Wittgenstein  szerint  a  privát  nyelv  az  érzetekre  vonatkozó  jelhasználat 
igazolhatatlansága miatt nem lehetséges. Azaz, mintha Wittgenstein szerint privát 
nyelv azért nem volna lehetséges, mert a privát hit nem igazolható konklúzíven, s 
így nem beszélhetnénk tudásról sem. Szerintem viszont Wittgenstein álláspontja 
egyáltalán  nem  ez.  Amellett  érvelek,  hogy  Wittgenstein  álláspontja  szerint 
igazolásról  is  eleve  csak  a  közös  nyelvi  szabályrendszeren  belül  van  értelme 
beszélni.  Ehhez  képest  az  igazolás  szerepe  másodlagos.  Szerintem  tehát 
Wittgenstein nem azt állítja, hogy vannak elfogadható és elfogadhatatlan fajtái az 
egyéni empirikus igazolásnak, hanem egyszerűen   azt    mutatja    meg,    hogy    a 

összekapcsolásán alapszik. Úgy vélem, hogy az, amit Wittgenstein a „játék” szó 
családi hasonlóságaiként leír, nem egyéb, mint annak bemutatása, hogy a „játék” 
szó egyrészt  többértelmű, másrészt pedig egyes értelmei között hasonlóságok is 
fennállnak, azaz részben szinonimak egymással. Ez persze csak részleges, így a 
„játék” szó egyes jelentései közötti átfedéseként jellemezhető. Ez egyébként azt is 
magától  értetődővé  teszi,  hogy  miért  használ  Wittgenstein  a  nyelv 
jelentésviszonyainak  jellemzésére  olyan  metaforákat,  mint  a  kötélrost  vagy  a 
pókháló esete. Ezt megvilágítandó felvázolom a családi hasonlóságok legelemibb 
formáit.  Szerintem  a  családi  hasonlóságok  fogalma  jól  modellezhető,  bármely 
olyan esettel, amikor a szavak száma nem egyezik meg az általuk jelölt dolgok 
számával. Ha például három tárgyat  kell két szóval megjelölöm, akkor mindkét 
szó  többértelmű  is  lesz,  de  lesz  egy  tárgy,  aminek  vonatkozásában  azonos 
értelműek lesznek. 

Ezen modell alapján nem nehéz elhelyezni Wittgensteint az univerzália-
vitában. Elemzésemben először is az esszencialista álláspontot a szinonim esettel 
feleltetem meg,  vagyis  azzal,  hogy a  „játék”  szó egyes  használatai  ugyanazt  a 
tárgyat jelölik. A nominalista elképzelés szerkezete pedig szerintem azzal analóg, 
amikor egy szó minden egyes használata különböző, s az egyetlen közös vonásuk 
az, hogy ugyanazt a nevet használjuk az adott esetekben. Wittgenstein önmagában 
mindkét  elképzelést  elveti,  de  családi  hasonlóságok  koncepciója  valamelyest 
mindkét  elképzelést  tartalmazza,  mondhatni  ötvözi.  Vagyis,  a  „játék”  szó 
használatainak  vannak  közös  vonásai,  de  e  szó  egyes  használatainak  vannak 
egyéni sajátosságai is. A lényeg, hogy az egyes eseteknek nincs egy közös vonása, 
vagy lényege. Az általános közös lényeg azonban mégsem tűnik el teljesen, hanem 
mintegy felszívódik az egyes elemek közötti közös vonásokban.
Értekezésem családi hasonlóságokról szóló fejezetében térek ki Wittgensteinnek 
az olyan mentális kifejezéseink, mint a „megérteni”, „tudni” jelentésére vonatkozó 
nézeteinek bemutatására. Ezt ugyan Wittgenstein a szabálykövetés problémáinak 
összefüggésében ismerteti, de minthogy Wittgenstein e szavakkal kapcsolatban is 
hasonlóképp egyfajta esszencialista felfogást bírál, illetve családi hasonlóságaikat 
elemzi, ezért célszerűnek találtam itt kitérni erre a témára. Itt  bemutatom, hogy 
Wittgenstein lényegében azt állítja, hogy  ahogy nincs semmiféle közös valami a 
„játék”  szó  használataiban,  úgy  az  „értem”  használatainak  sem  felel  meg 
semmiféle közös mentális állapot. Különböző mentális állapotokat feltételezve is 
igaz  lehet  valakiről,  hogy  érti  egy  sorozat  szabályát,  illetve  azonos  mentális 
állapotok  esetén sem feltétlenül igaz, hogy érti a szabályt. Ehelyett Wittgenstein 
az „értem” használati kontextusainak megfigyelése alapján azt állítja, hogy az más 
mentális kifejezéseink, mint például a „tudom” használatával részben megegyezik, 
részben eltér tőle.  
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Értekezésem  ötödik  fejezetében  az  ún.  szabálykövetési  paradoxon 
tisztázására vállalkoztam.  Ez a paradoxon szerintem szintén annak a tézisnek a 
bírálata,  hogy  a  megértés,  mint  tudati  állapot  határozná  meg  a  szabálykövető 
egyén  viselkedését.  Úgy  tűnik,  hogy  a  paradoxon  mindenekelőtt  a  jelentés 
mentális  felfogásának  a terméke.  A szabálykövetési  paradoxonnal  kapcsolatban 
először is részletesen bemutatom Kripke rekonstrukcióját. Kripke értelmezésével 
részben  egyetértek,  részben  nem.  Az  egyik  legnehezebb  feladatot  az  jelentette 
számomra, hogy tisztázzam, hogy mit ért Wittgenstein szabálykövetési paradoxon 
alatt,  illetve  hogy  ez  mennyiben  felel  meg  a  Kripke  által  rekonstruált 
paradoxonnak,  azaz  Kripke  szkeptikus  paradoxonának.  A  jelentésviszonyokra 
vonatkozó korábbi megkülönböztetéseimet alkalmazva, azt találtam, hogy Kripke 
érve  a  különböző  szabályok  részleges  jelentésazonosságaként  elemezhető.  Itt 
persze  „jelentés”  helyett  célszerű  inkább  az  „értés”  vagy  „megértés” 
azonosságáról  beszélni.  Így  Kripke  érvével  először is  azt  mutatja  meg,  hogy a 
különböző jelentésű szabályok  számomra mentálisan megkülönböztethetetlenek. 
Ha pedig az én saját szabályértésem a kritériuma annak, hogy hogyan számoljak 
tovább,  akkor  ezt  nem  tudom  eldönteni.  Szerintem  viszont  Wittgenstein  nem 
pontosan ezt érti szabálykövetési paradoxon alatt. Wittgenstein paradoxona sokkal 
inkább a szabályok kifejezésének és megragadásának többféle értelmezhetőségére 
épít.  Ezt  szem előtt  tartva  érthetővé  válik  az  összefüggés  az  egyes  szám első 
személyben,  azaz  saját  esetemben megfogalmazódó szabálykövetési  paradoxon, 
illetve Wittgenstein azon példái között, amikor a szabálykövetés problémáját az 
képezi, hogy másoknak hogyan tanítsuk meg a szabályok helyes értelmezését. S 
egyáltalán  mi  számít  a  szabály helyes  értelmezésének?  Szerintem Wittgenstein 
szabálykövetéssel  kapcsolatos  problémáinak  összefüggéseit  csak  az  értelmezési 
lehetőségekre fókuszálva láthatjuk be. Így a Kripke által szkeptikus paradoxonként 
megfogalmazott  érv egyik  problémája,  hogy az alapján elsősorban csak a saját 
szabálykövetés paradoxona tematizálható. Kripke érvének másik problémája, hogy 
konkrétan  a  Vizsgálódások egyetlen  paragrafusának  értelmezésére  sem 
alkalmazható.  Így  Kripke  is  Wittgenstein  matematika-  filozófiai  művének  egy 
passzusára  hivatkozik,  de  szerintem  ott  sem  a  különböző  szabályok 
megkülönböztethetetlensége képezi Wittgenstein problémáját, hanem egy szabály 
különböző  értelmezési  lehetőségei.   Általában  úgy  vélem,  hogy  Kripke 
paradoxona  annyiban  felel  meg  Wittgenstein  szabálykövetési  problémáinak, 
amennyiben az kapcsolódik a privát szabálykövetés kritikájához, annyiban pedig 
nem, hogy a probléma nem csak ez, hanem az egymás közötti szabálykövetések 
viszonyának  kérdése  is.  Ezt  a  problémát  a  relativizmus  paradoxonaként 
ismertetem értekezésemben.

Értekezésem szabálykövetési fejezetének további részében azt próbálom 
összegezni,  hogy hogyan oldja meg Wittgenstein a szabálykövetési  paradoxont. 
Wittgenstein  megoldása  eléggé  összetett.  Értekezésemben  megoldásának  azt  az 
összetevőjét hangsúlyozom, ami a szabálynak, mint közösségi normának és egyéni 
értelmezésének  a  megkülönböztetésében  áll.  Hozzávetőlegesen  szerintem 
Wittgenstein  álláspontja  egyfajta  fordulatként  értelmezhető.  Fordulat  alatt  azt 
értem, hogy nem a szabály egyéni értelmezése határozza meg, hogy mi a szabály, 
hanem fordítva, a szabály mint a közös nyelv szabálya a mércéje annak, hogy mi 
számít  helyes  és  helytelen  értelmezésének.  Némiképp triviális,  de Wittgenstein 
valójában azt állítja, hogy a matematikai szabályok olyanok, mint a közösség más 
szabályai.  S  aki  nem úgy  számol,  azt  éppúgy  megbüntetik,  mint  azt,  aki  egy 
erkölcsi  szabályt  sért  meg.  Általában  tehát  az  egyéni  szabálykövetés 
paradoxonának  megoldását  a  szabálykövetés  gyakorlati  vagy  „vak”  fogalma 
jelenti,  a  relativizmus  paradoxonának  megoldását  pedig  a  másként  számolóval 
szemben alkalmazott szankciók.

Értekezésem hatodik, zárófejezetében Wittgenstein privátnyelv-kritikáját 
mutatom be. Itt először is rekonstruáltam egy érvet, ami szerint az olyan szavak, 
mint  a  „fájdalom”  jelentése  privát.  Ezt  követően  Wittgenstein  privátnyelv-
kritikájának  elemeit  ennek  az  érvnek  a  premisszáinak  és  konklúziójának  a 
kritikájaként rendszereztem. Ez a kiindulópont pedig elősegítette számomra, hogy 
megtaláljam  Wittgenstein  ellenérveit.  Vagyis  azokat  az  érveit,  amelyek  az 
ágostoni  nyelvkép  érzetszavakra  vonatkozó  változatát  bírálják.  Nem  meglepő 
módon, a privátnyelv melletti érv egyik premisszája voltaképpen megegyezik az 
ágostoni nyelvkép tézisével: ha ismerem a szó által jelölt tárgyat, jelen esetben a 
fájdalom érzetét, akkor ismerem a „fájdalom” szó alkalmazását.  A továbbiakban 
Wittgensteinnek értekezésem második fejezetében tárgyalt, az ágostoni nyelvképet 
bíráló érveivel analóg, a privát érzetnyelvet bíráló érveit emeltem ki. Ezen érvek 
közé tartozik az az érv, ami arról szól, hogy a „fájdalom” szó jelentése miért nem 
azonos  magával  a  fájdalom  érzettel,  illetve  Wittgenstein  arra  vonatkozó 
megjegyzései, hogy milyen akadályai vannak annak, hogy egyfajta belső osztenzív 
definícióval mindenki saját maga definiálja privátan a „fájdalom” szó jelentését.

Ez a stratégia azzal az előnnyel is járt, hogy így az is kiderült, hogy az 
említettek még semmit sem mondanak Wittgenstein fő ellenérvéről. Szerintem a 
privátnyelv elleni fő ellenérv alapvetően a „tudás” és „jelentés” fogalmaira épít. 
Hangsúlyoznom kell azonban, hogy itt a „tudás” és „jelentés” Wittgenstein által 
elfogadott  fogalmairól  van  szó.  Szerintem  ugyanis  az  érv  csak  Wittgenstein 
Vizsgálódásainak egészében érthető meg igazán. Általában egyetértek Kripkével, 
miszerint   kiváltképpen    Wittgensteinnek   a    szabálykövetés    kapcsán    közölt 
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