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S z e m a n t i k a

For rai Gá bor

LOCKE SZE MAN TI KÁ JA: VÉDÔBESZÉD*

Locke sze man ti ká ja, a köz fel fo gás sze rint, na gyon fon tos és na gyon té ves. Na gyon fon tos, mert 
rend kí vül vi lá go san mu tat be egy lát szó lag pla u zi bi lis ké pet a je len tés rôl és a kom mu ni ká ci ó ról – egy 
olyan ké pet, mely a je len tés rôl va ló la i kus be széd ben ma is ér zé kel he tô. E kép sze rint a sza vak bo rí-
té kok, ame lyek be gon do la ti ele me ket cso ma go lunk. A szó je len té se vagy tar tal ma a be le cso ma golt 
gon do la ti elem. A kom mu ni ká ció úgy tör té nik, hogy a be szé lô pri vát gon do la ti tar tal ma it nyil vá no san 
hoz zá fér he tô bo rí té kok ba te szi, a hall ga tó pe dig fel bont ja eze ket, s így hoz zá fér tar tal muk hoz. A 
kom mu ni ká ció ak kor si ke res, ha a hall ga tó azt ve szi ki a bo rí ték ból, amit a be szé lô be le tett. En nek 
per sze fel té te le az, hogy a be széd ér tel mes le gyen: a be szé lô gon dol ja is azt, amit mond, va gyis ne 
üres bo rí té ko kat kül döz ges sen. Locke mint ha pon to san ezt a ké pet fej te né ki. Hi szen a kö vet ke zô-
ket mond ja: (1) A sza vak, leg alább is el sôd le ges és köz vet len je len té sük ben, a be szé lô ide á it je lö lik 

– nem má sok ide á it, vagy a dol gok va ló sá gát. (2) A be széd ak kor ér tel mes, ha a ki mon dott szót 
va ló ban tár sít juk a meg fe le lô ide á val. (3) A be szé lô ak kor ér te ti meg ma gát, ha si ke rül a hall ga tó 
el mé jé ben fel kel te ni a meg fe le lô ide á kat.

Ez a kép azon ban na gyon té ves is. Leg fôbb hi bá ja a pszi cho lo giz mus. Fel té te lez egy nem-nyel-
vi szfé rát, a gon dol ko dás vagy el me szfé rá ját, s a nyel vi je len sé gek rôl oly mó don kí ván szá mot 
ad ni, hogy pszi cho ló gi ai en ti tá so kat vagy fo lya ma to kat ren del hoz zá juk. Ilyen len ne a je len tés, a 
si ke res kom mu ni ká ció és az ér tel mes be széd imén ti ma gya rá za ta. Mint azon ban a múlt szá zad 
fo lya mán bô ven volt al kal munk meg ta nul ni, e pszi chol o gista stra té gia ku darc ra van ítél ve. (1) A 
gon dol ko dás va ló já ban nem füg get len a nyelv tôl. Ha van is nyelv tôl füg get len gon dol ko dás, az 
abszt rakt és lo gi ka i lag szer ve zett gon dol ko dás csak a nyelv se gít sé gé vel le het sé ges. (2) Van egy 
sor olyan nyel vi je len ség, amely nek ma gya rá za tá ra a pszi chol o gista stra té gia ele ve al kal mat lan. 
Ezért a pszi cho lo giz mus haj la mos ar ra, hogy min dent egy kap ta fá ra húz zon, il let ve hogy bi zo nyos 
dol gok ról meg fe led kez zen. (3) Több nyi re csak lát szó lag nyújt ma gya rá za tot. A ma gya rá za tok ban 
sze rep lô pszi cho ló gi ai en ti tá sok kal kap cso lat ban ugyan is gyak ran új fent fel vet he tôk olyan kér dé-
sek, ame lye ket ere de ti leg a nyel vi ki fe je zé sek kel kap cso lat ban ve tet tünk fel. A kér dé se ket így csak 
át tol juk egy má sik sík ra, de nem vá la szol juk meg. (4) A pszi chol o gista ma gya rá za tok rend sze rint 
intro spek tíve ha mi sak. Nem ész le lünk ma gunk ban olyan fo lya ma to kat, ami lye nek a pszi chol o gista 
sze rint el ménk ben le ját szód nak. (5) A pszi cho lo giz mus az zal a ve szél  lyel jár, hogy a nyel vet pri-
vát tá te szi. Hi szen ne he zen ga ran tál ha tó, hogy a kü lön bö zô el mék ben le zaj ló fo lya ma tok min den 
re le váns szem pont ból egy for mák. 

Lock e- nak rend sze rint a két utób bit szo kás fel hány tor gat ni. Sem ami kor ér tel me sen be szé lünk, 
sem ami kor má so kat meg ér te ni vé lünk, nem szok tunk olyas mit ta pasz tal ni, amit Locke le ír, ti. 
hogy ide ák fut ná nak át el mén ken. To váb bá, ma ga Locke is el is me ri: le het sé ges, hogy ugyan azok 
a tár gyak kü lön bö zô sze mé lyek nél kü lön bö zô egy sze rû ér zé ki ide á kat kel te nek. Már pe dig en nek 
ka taszt ro fá lis kö vet kez mé nyei le het nek, hi szen ös  sze tett ide á ink leg fon to sabb épí tô kö vei ép pen 
az egy sze rû ér zé ki ide ák. Így ha ezek sze mé lyen ként kü lön böz het nek, akár ide á ink több sé ge 
vagy akár ös  szes kül vi lág ra vo nat ko zó ide ánk sze mé lyen ként kü lön bö zô le het. S ha ez így van, 
oda meg ér tés le he tô sé ge. Eh hez ké pest Locke elég fl eg mán na pi rend re tér az egy sze rû ide ák 
eset le ges kü lön bö zô sé ge fö lött.

* A dol go zat hoz ve ze tô ku ta tást az OTKA tá mo gat ta.
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Locke sze man ti ká já nak az ed di gi ek ben re konst ru ált ér tel me zé se és ér té ke lé se hely te len és igaz-
ság ta lan. Olyan ta ní tá so kat ve tít be le, ame lye ket nem val lott, il let ve egy ol da lú an emel ki bi zo nyos 
as pek tu so kat. Vé le mé nyem sze rint Locke sze man ti ká ját is me ret el mé le ti vál lal ko zá sá nak ré sze ként 
kell ér tel mez nünk, s a kér dést a kö vet ke zés képp kell fel ten nünk. A 17. szá zad ban az is me ret el mé le ti 
vizs gá ló dá sok alap fo gal ma az idea. Mi ért nem éri be Locke az ide ák kal? Mi ért tart ja szük sé ges nek 
a sza vak rész le tes vizs gá la tát? Pusz tán azért, mert a meg is me rés kö zös vál lal ko zás, amely fel té te-
le zi a kom mu ni ká ci ót? Azt hi szem, Lock e-ot en nél sok kal sú lyo sabb és konk ré tabb meg fon to lá sok 
ve zér lik. Ezek kö zül hár mat eme lek ki. 

Az el sô az, hogy ér tel mez nie kell az el kü lö ní tett-za va ros dis tink ci ót. A XVII. szá zad ban az új fi  lo-
zó fi a hí vei egyet ér te nek ab ban, hogy a tu dás fel té te le zi a vi lá gos és el kü lö ní tett ide á kat. Bár mi lyen 
ko moly is me ret el mé let nek jel le mez nie kell tud ni a vi lá gos sá got és az el kü lö ní tett sé get. A leg el ter jed-
tebb ál lás pont sze rint ide á ink jel le ge ere de tük tôl függ. Ami az ér zé kek bôl szár ma zik, az ho má lyos 
és za va ros. Ha vi lá gos és el kü lö ní tett ide ák ra aka runk szert ten ni, fi  gyel men kí vül kell hagy nunk 
min dent, ami ér zé ki. De Locke ezt nem fo gad hat ja el, hi szen sze rin te ide á ink nak két for rá sa van: az 
ér zé ki ta pasz ta lat és a refl  e xió, me lyek kö zül az elôb bi a fon to sabb. A vi lá gos ság és el kü lö ní tett ség 
szo ká sos ér tel me zé se ezért oda ve zet ne, hogy tu dá sunk nem ter jed het túl a refl  e xi ós ide ák kö rén, 
va gyis leg fel jebb el ménk mû kö dé sé rôl ren del kez he tünk tu dás sal. Ezért Locke át ér tel me zi e fo gal-
ma kat. Szá munk ra itt az el kü lö ní tett ség-za va ros ság dis tink ció fon tos, ti. eb ben ját szik sze re pet a 
nyelv. Két idea ak kor van el kü lö nít ve, mond ja Lock e, ha olyan szo ro san kap cso lód nak ne ve ik hez, 
hogy az egyik név hez min dig az egyik ide át kap csol juk, a má sik név hez pe dig a má si kat. Ez ak kor 
le het sé ges, ha az idea va la men  nyi ös  sze te vô jét szá mon tart juk, s szi lár dan hoz zá kap csol juk a szó-
hoz. Ek kor a tar tal mát tel je sen le fe dô név se gít sé gé vel el kü lö nít he tô a töb bi ide ák tól. Ha a név nem 
kap cso ló dik elég szo ro san egy pon to san rög zí tett ös  sze te vôk bôl ál ló ide á hoz, ez – mi vel fel té te lez ni 
szok tuk, hogy a ver bá lis dis tink ci ók min dig tük rö zik az ide ák kö zöt ti meg kü lön böz te té se ket – ar ra 
ve zet, hogy ös  sze ke ver jük az ide á kat. Va gyis, azok az ide ák lesz nek el kü lö ní tet tek, il let ve za va ro sak, 
ame lyek ne ve ik ré vén jól meg kü lön böz tet he tôk, il let ve nem kü lön böz tet he tôk meg jól.

Az el kü lö ní tett ség-za va ros ság dis tink ció ezen át ér tel me zé se le he tô vé te szi Locke szá má ra, hogy 
új re cep tet ad jon ar ra, hogy mi ként te he tünk szert el kü lö ní tett ide ák ra. Nem kell az ér zé ki ide ák ról 
le mon da nunk. Ehe lyett egy sze rû en úgy kell be szél nünk, hogy vi lá gos le gyen, sza va ink nak mi lyen 
ide ák fe lel nek meg. Ami kor te hát hos  sza san ecse te li a sza vak tö ké let len sé ge it, a ve lük va ló kü lön fé le 
vis  sza élé se ket és e ket tô le het sé ges gyógy sze re it, s ez zel fi  lo zó fi  ai té má vá avat ja a nyelv kri ti kát, 
vol ta kép pen egy na gyon is be vett 17. szá za di kér dést vizs gál, ti. hogy mi ként te he tünk szert el kü-
lö ní tett ide ák ra. Va gyis a sze man ti ka le he tô vé te szi szá má ra, hogy a 17. szá za di is me ret el mé le ti 
pa ra dig ma egyik kulcs fo gal mát és tu dá sunk nö ve lé sé nek eh hez kap cso ló dó prog ram ját át ment se 
sa ját em pi ris ta is me ret el mé le té be.

Má sod szor, pon to san ezt a gon do la tot ak náz za ki an nak ér de ké ben, hogy szá mot ad jon az er köl-
csi tu dás stá tu sá ról. Locke a tu dást igen szi go rú an ér tel me zi, az ide ák egye zé sé nek, ill. meg-nem-
 e gyezésének ész le lé se ként. Ez a tu dás egye te mes, szük ség sze rû és tö ké le te sen bi zo nyos. Már most 
az, hogy egy adott te rü le ten le het sé ges-e tu dás, at tól függ, hogy a te rü let szem pont já ból dön tô en 
fon tos ide ák mi lyen jel le gû ek. Az er köl csi ide ák mó do za tok. A mó do za tok kal kap cso lat ban elv ben 
le het sé ges a de monst ra tív tu dás. A mó do za tok ide á it ugyan is ön ké nye sen al kot juk meg, anél kül, 
hogy bár mi lyen kül sô stan dard hoz kel le ne iga zod nunk. Mi vel ezek sa ját sza bad al ko tá sa ink, pon to san 
tud hat juk, hogy mi lyen egy sze rû ide ák ból épül nek fel. Ezért egye zé se i ket és meg-nem- e gyezé seiket 
pon to san fel tér ké pez het jük. Pél da er re a ma te ma ti kai tu dás. En nél fog va, mond ja Lock e, az er kölcs 
te rü le tén le he tô ség van a de monst ra tív tu dás ra. Saj nos nem ren del ke zünk ilyen nel. Mi ért nem? Két 
té nye zô együt tes ha tá sá nak ered mé nye kép pen. Egy részt, az er köl csi ide ák ös  sze tet teb bek a ma te-
ma ti kai ide ák nál. Más részt, nem áll ren del ke zé sünk re olyan je lö lé si rend szer, mint a ma te ma ti ká ban, 
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ti. amely az ide ák ös  szes ele mét pon to san meg je le ní te né. Az arit me ti ká ban a szá mok ne vei, a geo-
met ri á ban az áb rák al kal ma sak er re. Ami kor te hát er köl csi kér dé sek rôl gon dol ko dunk, a meg fe le lô 
je lö lés hi á nyá ban, pusz tán em lé ke ze tünk re va gyunk utal va, s mi vel igen ös  sze tett ide ák ról van szó, 
el ke rül he tet le nül ös  sze ke ver jük ôket. Va gyis az er kölcs rôl azért nincs tu dá sunk, mert ide á ink za va-
ro sak, vagy, más ként fo gal maz va, mert az er köl csi nyelv meg le he tô sen tö ké let len.

Har mad szor, a sze man ti ka fegy ver ként szol gál szá mos el kép ze lés el len. Locke fô leg a sko lasz-
ti ku sok el len al kal maz za, de a kartez iánu sok nak is ki jut a bí rá lat ból. A leg fon to sabb ilyen bí rá lat 
azon sko lasz ti kus el gon do lás el len irá nyul, hogy de monst ra tív tu dá sunk le het a ter mé szet dol ga i ról. 
Locke kü lönb sé get tesz a szubsz tan ci ák no mi ná lis lé nye ge és a re á lis lé nye ge kö zött. A re á lis lé nyeg 
az, ami tôl a do log tu laj don sá gai tény le ge sen függ nek, s amely nek is me re té bôl a do log tu laj don sá gai 
lo gi ka i lag le ve zet he tôk. A no mi ná lis lé nyeg egy sze rû en azon ös  sze tett idea, ame lyet a szó je löl – ma 
úgy mon da nánk, a gya kor lat ban hasz nált osz tá lyo zá si kri té ri um. Az, hogy a szót hasz nál ni tud juk, 
csak azt mu tat ja, hogy is mer jük a no mi ná lis lé nye get, azt nem, hogy a re á lis lé nye get is is mer jük. 
Ami kor a sko lasz ti ku sok a ter mé szet dol ga i ról va ló de monst ra tív tu dás sal kér ked nek, egy sze rû en 
ös  sze té vesz tik a nyel vi kom pe ten ci át a dol gok va ló di is me re té vel.

Már most Locke sze man ti ká ját az ál ta la szol gált is me ret el mé le ti cé lok alap ján kell meg ér te nünk. 
E cé lok ér de ké ben Lock e- nak az aláb bi ak mel lett kell el kö te lez nie ma gát. (1) A sza vak ér tel mü ket 
a hoz zá juk tár sí tott ide ák tól nye rik. (2) A sza vak és az ide ák kap cso la ta ön ké nyes. (3) Nincs ga-
ran tál va, hogy egy szó hoz min den ki ugyan azt az ide át tár sít ja, vagy hogy egy ál ta lán tár sí ta nak 
hoz zá ide át. (4) Nincs ga ran tál va, hogy egy ér tel mes szó nak bár mi meg fe lel a va ló ság ban. Ezen 
el kö te le zett sé gek fe ke tén fe hé ren meg ta lál ha tók az Ér te ke zés III. köny vé nek el sô há rom fe je ze té-
ben, ame lyen az itt bí rá lan dó ér tel me zés ala pul. Már most azt ál lí tom, hogy ha va la ki olyan ta ní tá-
sok kal kí ván ja meg vá dol ni Lock e-ot, ame lyek túl mu tat nak az imén tieken, ti. azo kon, ame lye ket 
is me ret el mé le ti cél jai meg kí ván nak, ak kor Lock e-ot meg il le ti az ár tat lan ság vé lel me, s az il le tô 
ta ní tá so kat vád ló já nak kell rá bi zo nyí ta nia. A to váb bi ak ban amel lett ér ve lek, hogy a Locke ál lí tó la-
gos pszi cho lo giz mu sán ala pu ló vá dak alap ta la nok.

A pszi cho lo giz mus a nyel vi je len sé ge ket egyé ni pszi cho ló gi ai fo lya ma tok és en ti tá sok ré vén 
kí ván ja ma gya ráz ni. Locke ide á it azon ban nem kell pszi cho ló gi ai en ti tá sok ként ér tel mez nünk. 
Ter mé sze te sen gon dol ko dás köz ben ide ák kal fog la la tos ko dunk, de en nek nem kell fel tét le nül 
az je len te nie, hogy van nak a fe jünk ben bi zo nyos pszi cho ló gi ai tár gyak, ame lye ket szem lé lünk, 
ös  sze ha son lí tunk, szét sze dünk, ös  sze ra kunk, ide-o da ra kos ga tunk stb. Ter mé sze te sen, ami kor 
gon dol ko dunk, min den fé le pszi cho ló gi ai fo lya ma tok zaj la nak ben nünk. De a gon do la ta ink ról va ló 
be szá mo ló kat nem kell e pszi cho ló gi ai fo lya ma tok le írá sá nak te kin te tünk – ehe lyett in kább az ál ta-
luk kó dolt tar tal mak le írá sá nak. Ma guk e tar tal mak nem az egyé ni el me la kói, ha nem egy abszt rakt, 
ám de inter szub jek tív szfé rá ba tar toz nak. Mond juk mind ket ten a hét fe jû sár kány ra gon do lunk. Ezt 
nem kell úgy ér tel mez nünk, hogy mind ket tônk el mé jé ben van egy- e gy en ti tás, ame lyek a re le váns 
szem pont ok ból ha son lí ta nak egy más ra. Ehe lyett mond hat juk azt, hogy van egy abszt rakt en ti tás, 
amel  lyel pszi cho ló gi ai fo lya ma ta ink ré vén, mind ket ten kap cso lat ba ke rü lünk. A dol gok ef fé le ér tel-
me zé se a 17. szá zad ban csep pet sem volt szo kat lan. Idéz zük csak fel Descartes El mél ke dé se i bôl
az el sô is ten ér vet. Descartes kons ta tál ja, hogy ren del ke zik Is ten ide á já val. Ezt az ide át két fé le kép-
pen ve szi szem ügy re. For má li san néz ve, ez pusz tán az el me mo di fi  ká ci ó ja, ahogy ma mon da nánk, 
pszi cho ló gi ai ál la pot. E te kin tet ben tel je sen át la gos. Ob jek tí ven, az az tar tal má nak szem pont já ból 
néz ve, azon ban ez igen ki vált sá gos idea, ti. egy vég te le nül tö ké le tes lény ide á ja. Va gyis Descartes 
meg le he tô sen vi lá gos ab ban a te kin tet ben, hogy az Is ten ide á já ban rej lô tö ké le tes sé get nem egy 
pszi cho ló gi ai ál la pot hoz, ha nem egy tar ta lom hoz ren de li. Locke ide ái is ér tel mez he tôk ilyen mó don, 
az az tar tal mak ként. Ezek a tar tal mak, jól le het nem ra gad ha tók meg az egyes el mék ben le zaj ló pszi-
cho ló gi ai fo lya ma tok nél kül, ma guk nem az egyes el mék ben fel lel he tô pszi cho ló gi ai en ti tá sok. 
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Ezen ér tel me zés el len fel hoz ha tó, hogy Lock e-ot el kö te le zi egy abszt rakt en ti tá so kat tar tal ma-
zó, gya nús on to ló gia mel lett. De ez nem igaz. A fen ti be széd mód dal nyu god tan él he tünk anél kül, 
hogy on to ló gi a i lag ko mo lyan ven nénk, mond ván, e pil la nat ban nem ér de kes, hogy ezen abszt rakt 
tar tal ma kat mi fé le dol gok kal cse rél het nénk le. Lock e- nak pe dig pon to san ilyen a hoz zá ál lá sa az 
ide ák mi ben lét ét fi r ta tó kér dé sek hez. Rög tön az Ér te ke zés be ve ze té sé ben le szö ge zi: nem ér dek li, 
hogy az ott le ír tak nak mi lyen anya gi vagy szel le mi fo lya ma tok fe lel nek meg, s az ef fé le kér dé sek-
re más hol is ha son ló an re a gál. En nek alap ján úgy tû nik, hogy Lock e- nak az ide ák kal kap cso la tos 
meg ál la pí tá sa it in do ko lat lan pszi cho ló gi ai fo lya ma tok le írá sa i nak te kin te nünk. Tu dom, hogy az 
imén ti ér tel me zés vé del mé ben még na gyon so kat kel le ne elmon danom.1 De hadd foly tas sam 
in kább az zal, hogy eb bôl mi kö vet ke zik!

Az el sô az, hogy min den olyan vád, mi sze rint Locke ha mis ké pet ad a be széd és meg ér tés so rán 
le zaj ló pszi cho ló gi ai fo lya ma tok ról, tel je sen hely te len. Locke nem pszi cho ló gi ai fo lya ma to kat ír le, 
ha nem az e fo lya ma tok ban rej lô vagy nem rej lô tar tal ma kat.

A má so dik az, hogy Lock e-ot nem fe nye ge ti a pri vát ság ré me. Ez csak ak kor fe nye get, ha az 
ide á kat pszi cho ló gi ai en ti tá sok nak te kint jük. Hi szen nyil ván va ló an van nak köz tünk pszi cho ló gi ai 
kü lönb sé gek, s e kü lönb sé gek ki ter jed het nek ide á ink ra. Ez még nem vol na baj. De ha egy szer az 
ide ák csak an nak szá má ra hoz zá fér he tôk, aki nek az el mé jé ben lé tez nek, e kü lönb sé gek ta lán örök re 
rejt ve ma rad nak elôt tünk. Ta lán nincs va ló di meg ér tés, csak lát szó la gos. Ez az, ami ag gasz tó. Ha 
azon ban az ide ák inter szub jek tív tar tal mak, nem kell ag gód nunk. Per sze elô for dul hat, és elô is for-
dul, hogy va la ki nem ért meg va la mit, mert nem fog ja fel a sza vak mö gött ál ló ide á kat. De az ef fé le 
meg-nem-értések or vos lá sá nak nincs el vi aka dá lya. 

A pri vát ság gal kap cso lat ban hadd te gyek még egy meg jegy zést. Ezt a vá dat gyak ran az zal 
tá maszt ják alá, hogy Locke ma ga mond ja – mit mond ja: hang sú lyoz za! –, hogy a szó a be szé lô 
sa ját ide á ját je lö li. Igen, de ezt rög tön meg szo rít ja az zal, hogy csak el sôd le ges és köz vet len je len-
té sé ben. Ha egy szó, va la ki ál tal ki mond va, egy ál ta lán je löl va la mit, ak kor min den kép pen je lö li 
a be szé lô ide á ját. De Locke nem mond ja, hogy mást nem je löl. Igen is je löl he ti má sok ide á it és a 
dol gok va ló sá gát. Csak ép pen er re nin csen ga ran cia. De nem azért nincs ga ran cia, mert min den-
ki be van zár va sa ját pszi cho ló gi ai ál la po ta i nak bör tö né be. Ha nem egy részt azért, mert a sza vak 
je len té se ön ké nyes, s ezért nem biz tos, hogy egy szó hoz min den ki ugyan azt az elv ben inter szub-
jek tív tar tal mat tár sít ja. Más részt azért, mert az ilyen tar tal mak nak nem min dig van meg fe le lô je 
a va ló ság ban – gon dol junk az egy szar vú ide á já ra.

Vé ge ze tül, ami a pszi chol o gista ma gya rá zó stra té gia kor lá to zott, il let ve el hi bá zott vol tát ki fo gá so ló 
el len ve té se ket il le ti, ezek is el es nek, mert hát Locke nem kö ve ti a pszi chol o gista stra té gi át. Sôt, az 
ilyen el len ve té sek anél kül is ad acta te he tôk, hogy fel hasz nál nánk az idea fo ga lom imén ti ér tel me zé-
sét. Elég azt mon da nunk, hogy Locke nem kí ván ma gya rá za tot ad ni a je len tés re, az ér tel mes ség re 
és a kom mu ni ká ci ó ra. Is me ret el mé le ti cél jai szem pont já ból fon tos, hogy le tud ja eze ket ír ni. De ar ra 
nincs szük sé ge, hogy a le írás ra fel hasz nált fo gal mi ap pa rá tus va ló di ma gya rá za tok ra is al kal mas 
le gyen. S ezen pon ton is mét utal ha tunk a be ve ze tés re, ahol Locke vi lá gos sá te szi, hogy az egy sze rû, 
tör té ne ti, ma gya rán pusz tán le író mód szert szán dé ko zik kö vet ni.

1 Ezt az ér tel me zést, mely tá vol ról sem be vett, tud tom mal el sô ként James Gib son fo gal maz ta meg, Locke’s The o ry 
of Ideas and its His tor i cal Rela tions (Camb rid ge: Camb rid ge Uni ver si ty Press, 1917), 13–28. o., újab ban pe dig John 
W. Yolton kép vi sel te erô tel je sen, Per cep tu al Acquain tance from Reid to Kant (Minneapolis: Uni ver si ty of Min neso ta 
Press, 1984), 88–104. o. Charles Lan des man „Locke’s The o ry of Mean ing” c. cik ké ben (Jo ur nal of Phi los o phy, 14 (1976) 
23–35. o.) amel lett ér vel, hogy bár az ‘idea’ szó szá mos je len tés ben elô for dul Lock e-nál, nyelv fi  lo zó fi  ai té zi se it az 
imén ti je len tés ben kell ven nünk. Újab ban ez az ér tel me zés az ok ta tá si cél za tú mun kák ban is tár gya lás ra ke rül – E. J. 
Lowe, Locke on Human Under stand ing (Lon don és New York: Rout ledge, 1995), 42–47. o., va la mint Vere Chap pel l, 

„Locke’s The o ry of Ideas” (The Camb rid ge Com pan ion to Lock e, szerk. Vere Chap pel l, Camb rid ge: Camb rid ge Uni ver si-
ty Press, 1994), 31–35.o. Bí rá la tát ld. Michael Ayer s, Locke (Lon don és New York: Rout ledge, 1991), Vol I, 52–59. o.
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S z e m a n t i k a

Az el le ne fel ho zott vá dak ból így vég sô so ron csak an  nyi ma rad, hogy a nyelv hasz ná lat naiv, „pos-
tai” mo dell jét kö ve ti – ha nem is pszi chol o gis ta, mert hát a szó bo rí té kok ba nem pri vát pszi cho ló gi ai 
ál la po to kat, ha nem inter szub jek tív tar tal ma kat cso ma gol tat. De ez a kép még nem p szi chol o gista 
vál to za tá ban is té ves, hi szen azt su gall ja, hogy a tar tal mak füg get le nek a cso ma go lás tól. Ez pe dig 
csak ab ban az ér te lem ben igaz, hogy a tar ta lom és a cso ma go lás kap cso la ta ön ké nyes – ti. a sza vak 
kon ven ci o ná lis je lek. Ab ban az ér te lem ben vi szont nem, hogy a tar tal mak min den fé le cso ma go lás-
tól füg get le nül is lé tez het né nek. Már pe dig Locke úgy ke ze li az ide á kat, mint ha azok a sza vak tól 
füg get le nül is lé tez het né nek. 

Ez a bí rá lat épp an  nyi ra jo gos, mint amen  nyi re egy ol da lú. Két ség te len, hogy Locke sze rint a 
meg is me rés az ide ák kö ré ben zaj lik, s eszé be sem jut, hogy az ide á kat a nyil vá nos nyelv sza vai 
ré vén ér tel mez ze, vagy hogy he lyük be a sza va kat ál lít sa. Ugyan ak kor min den kor tár sá nál job ban 
lát ja a nyelv is me ret el mé le ti je len tô sé gét. Már em lí tet tem, az el kü lö ní tett ide á kat vol ta kép pen vi-
lá gos je len té sû sza vak ként ér tel me zi, s így az ide ák bí rá la tá nak he lyé ben a nyelv bí rá la tát ál lít ja. 
Az er köl csi ide ák vizs gá la ta kor, me lyet szin tén em lí tet tem, még to vább megy. Az a baj, mond ja, 
hogy az igen ös  sze tett ide á kat, ha nin cse nek szo ro san egy szó hoz köt ve, nem tud juk ész ben 
tar ta ni. Az ös  sze tett ide ák ese té ben a szó nem pusz tán cím ke, ame lyet egy sze rû ide ák va la mely 
együt te sé re rá big  gyesz tünk. Sok kal in kább spár ga, amel  lyel az egy sze rû ide á kat ös  sze köt jük. A 
ma te ma ti kai je lö lés nagy elô nye ép pen ab ban áll, hogy nem en ge di az ös  sze té te le ket szét hul la ni. 
Ez a gon do lat, ti. hogy az ös  sze tett ide ák ele me it a név egye sí ti, több al ka lom mal is elô ke rül. Ez zel 
Locke fé lig-med dig fel is me ri, hogy a nyelv nem pusz tán ru ha, amely be gon do la ta in kat öl töz tet jük, 
ha nem tény le ge sen be fo lyá sol ja a gon dol ko dást. Azt is lát nunk kell, hogy en nél nem lép he tett to-
vább. Eh hez le kel lett vol na szá mol nia az ide ák ta ná val. Már pe dig a sza vak vizs gá la tá ra ép pen az 
sar kall ta, hogy meg ma rad has son az ide ák ta ná nak ke re te in be lül. 

Ös  szeg zés. Lock e-ra nem úgy kell te kin te nünk, mint az el sô mo dern nyelv fi  lo zó fus ra, aki szá má ra 
a nyelv ön ma gá ért volt fon tos, s aki meg tet te ne künk azt a szí ves sé get, hogy el kö ve tett pár naiv, ám 
ta nul sá gos té ve dést. Nap ja ink nyelv fi  lo zó fi  ai kér dé sei nem iga zán ér de kel ték. Sze man ti ká ja „al kal-
ma zott sze man ti ka”, amely is me ret el mé le ti cé lo kat szol gál, még pe dig 17. szá za di is me ret el mé le ti 
cé lo kat. De ki dol go zá sa so rán al kal man ként olyan meg ál la pí tá sok ra ju tott, ame lyek ki lóg nak az 
idea el mé let ke re té bôl, s a hu sza dik szá zad nyel vi for du la tá nak irá nyá ba mu tat nak. 
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