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Radikális fordítások 
Az analitikus hermeneutika lehetőségei

Bevezetés
Létezik az analitikus filozófiának egy – nevezzük így – „hermeneutikai” vonulata. Hermeneuti-
kai abban az értelemben, hogy az e körhöz tartozó filozófusok gondolkodásában a megértés, ér-
telmezés fogalmai központi szerepet játszanak. Köztük a legjelentősebbek kétség kívül Donald 
Davidson és Daniel Dennett. Természetesen rajtuk kívül is találhatóak „kismesterek”, akik 
sikerrel alkalmaznak bizonyos hermeneutikai gondolatokat egy-egy kérdéskör kapcsán – pél-
daként említhető John McDowell,1 David Lewis,2 Richard Rorty3 –, ám az ő munkásságukkal 
részletesen nem foglalkozom.

Mind Davidson mind Dennett megértésre és értelmezésre vonatkozó gondolatai egy 
harmadik szerző, a hermeneutának legkevésbé sem nevezhető Willard van Orman Quine 
írásaira, egész pontosan az ő radikális fordítási gondolatkörére nyúlnak vissza. Az alábbiakban 
a davidsoni és dennetti interpretációelmélet, valamint a quine-i radikális fordítás közötti 
összefüggéseket vizsgálom. Amellett érvelek, hogy Quine a radikális fordítás kapcsán egy 
az empirikus ismeretszerzésre vonatkozó alapvető – ontológiai következményekkel is járó – 
megállapítást fogalmaz meg, melyet a nyelvi jelentésekről való ismeretszerzés speciális esetére 
alkalmaz. Dennett és Davidson ugyanezt a gondolatot veszi át és terjeszti ki.

Ezt alátámasztandó először ismertetem az empirikus ismeretszerzés hagyományos modelljét, 
mely egyrészt a modern empirizmus episztemológiai, másrészt a fizikalizmus metafizikai 
elméletének alapját képezi. A második szakaszban áttekintem Quine radikális fordítási 
gondolatkísérletét és amellett érvelek, hogy annak következményei – ha csakugyan fennállnak 
– komoly következményekkel járnak az említett ismeretelméleti modellre nézve. Ez után 
megkísérlem kimutatni a davidsoni-dennetti interpretációs módszer és a radikális fordítás 
közti módszertani párhuzamokat, végül mindebből levonom a megfelelő ismeretelméleti és 
ontológiai konklúziót.

E megfontolások nem csak arra derítenek fényt, hogy miként bukkanhatott fel és tehetett 
szert központi szerepre az interpretáció fogalma a Davidson, Dennett és Quine részvételével 
zajló, alapvetően fizikalista-empirista diskurzusban, de arra is, hogy mi motiválta e szerzőket 
hermeneutikai eszközök alkalmazására a fizikai valóság megismerésének bizonyos területein. 
Mindez alkalmasint megvilágítja azt is, hogy milyen szerepet tölthet be az interpretáció filozófiája 
– a hermeneutika – az analitikus filozófiában és hogy milyen – nem kizárólag ismeretelméleti 
természetű – tanulságok vonhatóak le az analitikus hermeneutika megfontolásaiból.

Empirizmus

Ebben a szakaszban az empirikus ismeretszerzés – vagy, ha úgy tetszik, az empirikus igazolás 
– egy olyan modelljét vázolom fel, amely alapvető fontosságú úgy az empirizmus episztemo-
lógiai, mint a fizikalizmus metafizikai elmélete szempontjából. Ugyan e modell alapvető jelleg-

1  MCDOWELL 2000.
2  LEWIS 1974.
3  RORTY 1979.
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zetességei közismertek, néhány igen fontos részlet tisztázása mégis elengedhetetlen a megfelelő 
érvelés szempontjából, így az alábbiakban mindenekelőtt erre helyezem a hangsúlyt.

Az empirikus ismeretszerzés hagyományos modellje szerint akkor állíthatjuk igaz módon, 
hogy egy S személy rendelkezik azzal az empirikus ismerettel, hogy p, ha p igaz és S megfigyelések 
valamely összességéből érvényes nem deduktív következtetés4 segítségével következtet arra, 
hogy p. Így például megfigyelhetjük, hogy egy adott fogyasztón átfolyó áram erősségét mérő 
ampermérő és a rajta eső feszültséget megmutató voltmérő viselkedése között bizonyos 
körülmények közt – mikor a fogyasztó áram alatt van – egy adott összefüggés figyelhető meg, 
jelesül, az általuk mutatott értékek egyenesen arányosak. Számos megfigyelés után az induktív 
generalizáció érvényes nem deduktív következtetése segítségével kialakíthatjuk magunkban azt 
a hitet, hogy e két érték mindig egyenesen arányos, ilyen módon pedig szert tehetünk arra az 
empirikus ismeretre, hogy az Ohm-törvény igaz.

Nevezzük azokat a propozíciókat, amelyek érvényes nem deduktív következetés konklúziói 
lehetnek empirikus hipotéziseknek.5 Másképp fogalmazva: azon propozíciók empirikus 
hipotézisek, amelyek empirikusan cáfolhatóak, azaz amelyekre van olyan – lehetséges – érvényes 
nem deduktív következtetés, melynek konklúziója a szóban forgó propozíció negáltja. A jelen 
tárgyalás szempontjából szerencsésebb a pozitív megfogalmazást használni.

A nem deduktív következtetések természetéből – abból, hogy azok nem garantálják 
a konklúziójuk igazságát – következik, hogy megfigyelések egy adott összessége egynél 
több empirikus hipotézist is alátámaszthat. Például ha látok egy pár cipőt egy függöny alól 
kikandikálni, úgy ebből levonhatom azt a következtetést, hogy valaki áll a függöny mögött, de 
arra a konklúzióra is juthatok, hogy valaki ottfelejtette a cipőit.6

A jelen modell szempontjából azonban döntő fontosságú, hogy minden egyes empirikus 
hipotézisre létezzen – lehetséges – megfigyelések egy olyan összessége, mely kizárólag ezt a 
hipotézist támasztja alá, azaz, amelyből kizárólag erre a hipotézisre lehet következtetni érvényes 
nem deduktív következtetés segítségével. Ez a követelmény, ahogy a szakasz végén látni fogjuk, 
alapvető jelentőségű az empirizmus és a fizikalizmus szempontjából.

A követelményt másként is megfogalmazhatjuk: az itt tárgyalt modellben minden 
empirikusan ekvivalens hipotézis teoretikusan is ekvivalens kell, hogy legyen. A teoretikusan 
ekvivalensnek nevezek két hipotézist akkor, ha lefordíthatóak egymásra, és bármely 
elmélet bármely mondatára áll, hogy igazságértéke azonos a másik elméletbeli fordításának 
igazságértékével.7 Ha ez az utóbbi feltétel nem teljesül, de az előbbi igen, úgy a két elméletet 
teoretikusan kompatibilisnek nevezem, ha továbbá az előbbi feltétel sem teljesül, akkor a két 
elmélet teoretikusan inkompatibilis. 8

4  A nem deduktív következtetések paradigmatikus esetei az induktív generalizáció és az abdukció, vagyis a legjobb 
magyarázatra történő következtetés (HARMAN 2010). Hogy pontosan mi határozza meg ezek érvényességi 
feltételeit, az kívül esik a jelen tárgyalás keretein.

5  Az empirikus hipotézis fogalma definiálható egy holista elképzelés keretein belül is. Ennek értelmében az 
empirikus hipotézisek olyan teljes elméletek vagy kellően átfogó elmélettöredékek, melyek igazságára megfigyelések 
egy adott összességéből érvényes nem deduktív következtetés segítségével következtethetünk.

6  HARMAN 2010, 439
7  A teoretikus ekvivalencia fogalmának természetesen adható ennél kifinomultabb definíciója is, ám jelen céljaink 

szempontjából ez a megfogalmazás megfelelő.
8  Ebben a kontextusban némileg problémás egyes propozíciók, mint empirikus hipotézisek teoretikus 

ekvivalenciájáról beszélni, ezért alighanem kifizetődőbb a fogalmat a 2. lábjegyzetben említett holisztikus 
értelemben felfogni.
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Például két elmélet, amelyek kizárólag jelölésrendszerükben különböznek, teoretikusan 
ekvivalensek. Teoretikusan kompatibilisek, de nem ekvivalensek például a klasszikus elsőrendű 
és az intuicionista logika, mivel utóbbi bármely állítása kifejezhető az előbbi segítségével, ámde 
nem minden állítás, amely az utóbbiban igaz, lesz igaz az előbbiben is.9 Végül teoretikusan 
inkompatibilisek például a történelemtudomány és az absztrakt algebra: az egyik állításai ki 
sem fejezhetőek a másik segítségével.

Az empirikusan és teoretikusan ekvivalens hipotéziseket, úgy vélem, minden probléma 
nélkül tekinthetjük lényegileg azonos elméleteknek. Így joggal állíthatjuk, hogy az empirikus 
ismeretszerzés itt tárgyalt modellje szerint minden empirikus hipotézisre – vagy empirikus 
hipotézisek empirikusan és teoretikusan ekvivalens osztályára – létezik – lehetséges – 
megfigyeléseknek egy olyan köre, amelyből egyedül a szóban forgó hipotézisre lehet 
következtetni érvényes nem deduktív következtetés segítségével.

Meglehet, hogy ezeket a megfigyeléseket pillanatnyilag nem tettük meg, de a megfigyeléseink 
köre kibővíthető oly módon, hogy végül egyetlen hipotézis kivételével minden lehetőséget 
kizárjunk. Előfordulhat, hogy a függöny alól kikandikáló cipőket látva mindkét következtetés 
megengedett a számunkra – az is, hogy valaki áll a függöny mögött és az is, hogy valaki 
ottfelejtette a cipőjét –, ám lehetőségünk van további megfigyeléseket tenni – benézni a 
függöny mögé – amelyek végül eldöntik a kérdést.

Ebből az következik, hogy ha megfigyelések egy adott osztályából több mint egy vagy épp 
nulla hipotézisre lehet következtetni érvényes nem deduktív következtetés segítségével, akkor 
ott semmilyen empirikus ismeretre nem lehet szert tenni. Ahol nem fedezünk föl empirikus 
összefüggéseket, nincsenek is empirikus tények. De ahol semmilyen megfigyelés nem 
döntheti el, hogy melyik hipotézis igaz, ott szintén nem beszélhetünk az empirikus ismeret 
megszerzésének lehetőségéről.

Így például alighanem semmilyen megfigyelés nem döntheti el, hogy a Zermelo-Fraenkel 
halmazelmélet inkonzisztens-e vagy sem. A szóban forgó tény – ha csakugyan tény – nem 
ismerhető meg empirikusan. Hasonlóképpen: valószínűleg semmilyen az Ohm-törvényhez 
hasonló összefüggés nem mutatható ki a budapesti állatkert koalaszaporulata és a légnyomás 
alakulása közt a Vénusz legmagasabb pontján. Alighanem semmiféle olyan tény nem létezik, 
amelyről ebben az esetben empirikus ismeretet szerezhetnénk.

Az empirikus ismeretszerzés e modelljét, úgy vélem, standardnak tekinthetjük a kortárs 
analitikus diskurzusban. Ez nem is meglepő, ha megfontoljuk, hogy a modell kiválóan 
szolgálja mind az empirizmus episztemológiai, mind a fizikalizmus metafizikai elméletét. 
Az empirizmus állítása az, hogy van az ismereteknek egy olyan köre, melyre csak empirikus 
módon tehetünk szert.10 Attól függően, hogy mennyire tág ezen ismeretek köre, tekinthetünk 
egy elméletet inkább vagy kevésbé radikálisan empiristának. A fizikalizmus ezzel szemben 
metafizikai elmélet, vagyis fő kérdése az, miféle létezők léteznek és milyen a természetük.11 A 
fizikalizmus standard válasza erre a kérdésre az, hogy azon entitások léteznek, melyekről vagy 
számot ad a fizika, vagy amelyek az előző értelemben vett fizikai entitásokon szuperveniálnak, 
rájuk épülnek.12

Az empirizmus számára nagy hasznot hajt a modell, mivel elméletet szolgáltat arra, hogy 
pontosan miként kell elképzelnünk az empirikus ismeretszerzést vagy igazolást, hogy milyen  

9  Quine ezeket az elméleteket nevezi logikailag inkompatibilisnek (QUINE 1992, 97).
10  MARKIE 2013.
11  STOLJAR 2010, 13.
12  STOLJAR 2010, 31. skk.
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az ilyen fajta megismerés természete. A modell elszámol az empirikus ismeret legtöbb 
általánosan elfogadott jellemzőjével, így a nem deduktív következtetési formák dominanciájával 
az empirikus igazolás esetén, az empirikus ismeret fallibilitásával, sőt popperi értelemben vett 
verifikálhatatlanságával is:13 az modellből pusztán az következik, hogy minden empirikus 
hipotézisre létezik – lehetséges – megfigyelések egy azt és csak azt alátámasztó halmaza, az nem, 
hogy volna olyan empirikus hipotézis, amelyre nem létezhet azt cáfoló megfigyelések halmaza. 
Másként fogalmazva: a modell szerint minden empirikus hipotézis cáfolható elviekben.

A fizikalizmus számára a modell elfogadása azért elengedhetetlen, mert másként nem 
vagyunk képesek számot adni a befejezett fizika eszméjéről, amely nélkül igen komoly 
akadályokba ütközik a fizikalizmus elméletének értelmezése. A fizikalizmus azt állítja ugyanis, 
hogy minden létező fizikai természetű vagy fizikai létezőkön szuperveniál. Melyek azonban a 
fizikai létezők? Első közelítésben azt mondhatnánk, hogy azok, amelyeket a fizika tudománya 
posztulál. Aligha gondolhatjuk azonban, hogy napjaink fizikája tökéletes és hogy soha nem 
fog semmiféle revízió bekövetkezni a fizikai entitásokat illetően. Ha mármost nem szeretnénk 
a világ metafizikailag alapvető tulajdonságait – hogy ti. miféle entitások léteznek – kitenni 
a változásnak, azt kell gondolnunk, hogy a „fizikai létező” fogalmának terjedelmét nem az 
aktuális, hanem egy ideális, jövőbeni, „befejezett” fizika határozza meg.14 

Lévén azonban, hogy minden fizikai ismeret empirikus ismeret – tehát minden fizikai elmélet 
egy fenti értelemben vett empirikus hipotézis –, befejezett fizika csak akkor lehetséges, ha az 
empirikus ismeretszerzés természete olyan, hogy előbb-utóbb szükségképpen kiszűr minden 
rivális elméletet és kitüntet egyet, mint helytállót. Ha létezhet megfigyeléseknek egy olyan 
köre, amelyből több mint egy empirikus hipotézisre lehet következtetni és e megfigyeléseket 
elvileg sem bővíthetnénk ki további megfigyelésekkel oly módon, hogy e további megfigyelések 
valamelyike cáfolja a rivális hipotézisek egyikét, úgy mindig lehetséges lesz két „végső fizika”: 
egy, amelyik az egyik hipotézist fogadja el, és egy másik, amelyik a másikat. Ha létezhet két 
ilyen empirikusan ekvivalens, de teoretikusan pusztán kompatibilis elmélet, úgy a befejezett 
fizika eszméje nem tartható fenn. A modell, ahogy láttuk, sikerrel kezeli a problémát.

Az empirikus ismeretszerzés itt ismertetett modelljére azonban súlyos veszélyt jelent Quine 
radikális fordítási gondolatkísérlete. Eszerint ugyanis van a jelenségeknek egy olyan köre, 
amelyről ismerettel rendelkezünk, és amely ismeretre csak empirikus módon tehettünk szert. 
Az empirikus ismeretszerzés ezen esetében azonban az iménti modell nem alkalmazható, mivel 
olyan megfigyelésekkel állunk szemben, amelyekre mindig létezik több olyan elmélet, melyek 
empirikusan ekvivalensek, de teoretikusan nem azok. A következő szakaszban Quine emelletti 
érveit és azok következményeit mutatom be az empirikus ismeretszerzés elméletére.

Radikális fordítás

Az eddig fejtegetések alapján tehát akkor mondhatjuk, hogy valaki rendelkezik azzal az em-
pirikus ismerettel, hogy p, ha kielégíti a következő feltételeket: p igaz; p-re érvényes nem de-
duktív következtetés segítségével következtettünk megfigyelések valamely összességéből; van 
lehetséges megfigyeléseknek egy olyan csoportja, amelynek egyedül p érvényes nem deduktív 
következtetés segítségével levonható konklúziója.

Ebben a szakaszban amellett érvelek, hogy Willard van Orman Quine híres radikális 
fordítási gondolatkísérlete és az abból levont következtetések fényében a modell kiegészítésre 
szorul. A quine-i érvelés a következő: a radikális fordítás során a nyelvi jelentésekről empirikus 

13  vö. POPPER 1999.
14  vö.: STOLJAR 2010, 5.; STOLJAR 2009.
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ismerettel kell rendelkeznünk; a radikális fordítási szituációban a fenti modell nem ad számot 
arról, hogyan szerezhetünk ismeretet a jelentésről; a hétköznapi nyelvhasználat során is 
radikális fordítási helyzetben vagyunk; tehát a fenti modell soha nem ad számot arról, hogyan 
szerezhetünk ismeretet a jelentésről. A szakasz hátralévő részében először ismertetem Quine 
gondolatkíséreltét, majd az érvelés egyes premisszáit fejtem ki.

Quine radikális fordítási gondolatkísérlete a következőképpen fest: képzeljük el, hogy egy 
nyelvész ellátogat egy elszigetelt körülmények közt élő törzshöz. A bennszülöttek nyelvét soha 
korábban nem fordították le, az nem rokona egyetlen ismert nyelvnek sem, a törzs tagjai 
továbbá kulturálisan és egyéb tekintetben is izoláltak a külvilágtól. A nyelvész feladata az, hogy 
elkészítse a bennszülöttek nyelvének fordítási kézikönyvét, azaz, hogy megfeleltesse a bennszülött 
nyelv minden egyes mondatát saját nyelve – mondjuk a magyar – valamely mondatnának.15 

Az érvelés első premisszája ennek fényében nyilvánvalóan igaz: a nyelvésznek empirikus 
ismereteket kell szereznie a bennszülöttek mondatainak jelentéseiről, amennyiben nincs és nem 
is lehet róluk a priori tudása. Ez a tudás ráadásul nem csak hogy empirikus, de kizárólagosan 
a bennszülöttek nyelvi és egyéb természetű viselkedésének megfigyelésén alapulhat, minthogy a 
nyelvrokonság, a kulturális hasonlóság és egyéb tényezők nem nyújtanak fogódzót a nyelvész 
számára a fordítási kézikönyv elkészítéséhez.16

Mi igazolja azonban a második premisszát, azt, hogy a radikális fordítás során az előbb 
vázolt ismeretelméleti modell nem használható fel, mint a jelentésről való empirikus ismeret 
megszerzésének képlete? Ez a radikális fordítás egy sajátos tulajdonságából, az úgynevezett 
meghatározatlanságból következik. A radikális fordítás meghatározatlansága értelmében 
mindig lehetséges két olyan fordítási kézikönyv, melyek az összes lehetséges megfigyeléssel 
összhangban vannak – nem mondanak ellent nekik –, de egymással nem kompatibilisek. A 
fenti terminológiát használva: az összes lehetséges megfigyelés ismeretében is alkothatunk a 
bennszülöttek mondatainak jelentéséről legalább két olyan elméletet, melyek empirikusan 
ekvivalensek, de teoretikusan nem azok.17

Ha ez igaz, úgy a fenti modell értelemszerűen hatályát veszti. Annak értelmében ugyanis csak 
akkor rendelkezhetnénk a jelentésekről empirikus ismerettel, ha alkothatnánk róluk empirikus 
hipotézist. Quine szerint azonban a jelentésekről alkotott egyetlen elmélet sem empirikus 
hipotézis, mivel nincs a megfigyeléseknek olyan köre, mely egy és csakis egy jelentésekről szóló 
elméletet támogatna. Ha tehát Quine-nak igaza van, vagy a fenti modellt kell revideálnunk, 
vagy el kell vetnünk a gondolatot, hogy a radikális fordítás során szert tehetünk ismeretekre a 
jelentéssel kapcsolatban. Ez utóbbi eshetőséget a harmadik premissza kapcsán zárjuk ki.

Miért kellene azonban azt gondolnunk, hogy a radikális fordítást csakugyan meghatározatlan? 
Quine számos különböző érvet hoz fel állítása mellett, ezek közül itt csak egyet ismertetek, mely 
többé-kevésbé az On the Reasons for Indeterminacy of Translation18 című szövegben ismertetett 
alulról jövő érvelésnek (argument from below)19 felel meg. Az érv a következő: ha a fordítás 
meghatározott, úgy a referáló kifejezéseket tartalmazó mondatok fordítása is meghatározott; 
ha a referáló kifejezéseket tartalmazó mondatok fordítása meghatározott, akkor a referáló 

15  QUINE 1960, 2. fejezet.
16  GIBSON 1986, 31; QUINE 1973, 35. skk.
17 QUINE 1960. 27.; QUINE 1987, 8.; QUINE 1992, 48. A fordítás meghatározatlanságának – csakúgy, mint Quine 

más fontos téziseinek – számos megfogalmazása létezik. Itt a legfontosabb szöveghelyekre hivatkozom. További 
megfogalmazásokhoz l.: GAUDET 2006, 44. skk.

18  QUINE 1970.
19  QUINE 1970, 183.
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kifejezések fordítása is meghatározott; de a referáló kifejezések fordítása nem meghatározott; 
tehát – modus tollensszel – a fordítás sem meghatározott.

Az első premissza igazságát könnyen beláthatjuk, ha szemügyre vesszük a kontraponáltját: 
ha a referáló kifejezéseket tartalmazó mondatok fordítása nem meghatározott, akkor a 
fordítás általában véve sem az. Ez az állítás igaz, hiszen ekkor mindig lehetséges két alternatív, 
teoretikusan nem ekvivalens fordítási kézikönyv, amelyek a referáló kifejezéseket tartalmazó 
mondatok fordításában térnek csak el.

A második premissza két fregei elvből következik: egyrészt a kompozicionalitás elve 
kimondja, hogy egy mondat jelentése az őt alkotó részek jelentésének – és összeillesztésük 
módjának – függvénye. Másrészt ugyancsak Fregétől származik az a gondolat, hogy a referáló 
kifejezések jelentésének elsődleges szerepe az, hogy meghatározzák a kifejezés referenciáját. Ha 
tehát a kifejezés referenciája nem meghatározott, úgy a jelentése sem az. Ha pedig a referáló 
kifejezés jelentése nem meghatározott, akkor az egész mondaté sem az.

Az érvelés természetesen a harmadik premisszán áll vagy bukik, melyet Quine híres 
„gavagai-példája” hivatott alátámasztani.20. Tegyük fel, hogy a bennszülöttek nyelvének 
valamely hangsoráról – „gavagai” – feltesszük, hogy az egy referáló kifejezés. Megfigyeljük, 
hogy a hangsort tartalmazó mondatokat rendszeresen akkor használják, amikor a környéken 
nyulak tartózkodnak, például mikor egy nyúl szalad át a mezőn, rámutatnak és felkiáltanak: 
„Gavagai!”. Ebben az esetben joggal tehetjük fel, hogy a „gavagai” hangsor referenciája „nyúl”.

Mi igazolja azonban, hogy a kifejezés helyes fordítása nem „a nyúlság egy instanciája” vagy 
„leválasztatlan nyúlrész”? Pusztán az olyan események megfigyelése, mint az iménti rámutatás és 
felkiáltás, még egyáltalán nem igazolják a „nyúl”-hipotézist. Teljesen jogos volna a részemről egy 
nyulat látva felkiáltani: „Lám, egy leválasztatlan nyúlrész!” Nem állítanék semmi hamisat. Ez ugyan 
számunkra némiképp furcsa volna – Quine kifejezésével élve „kiagyalt és perverz”21–, de miért rónának 
a mi averzióink bármiféle megszorítást a bennszülött törzs gondolkodásmódjára és nyelvhasználatára?

Gondolhatnánk, hogy ugyan a rámutatásos példa megengedi az alternatív fordításokat, 
vannak olyan megfigyelések, amelyek már semmi esetre sem. Ha a megfelelő kérdéseket 
intézem a bennszülöttekhez a megfelelő körülmények között, kiderül, hogy vajon nyulakról 
vagy nyúlrészekről beszélnek-e. Ha például előbb egy nyúl lábára majd a fülére mutatva 
megkérdezem, hogy e két „gavgai” azonos-e, úgy a bennszülöttek válasza eldönti a kérdést: ha 
igen, a gavagai „nyulat” jelent, ha nem, valami mást.

Vegyük azonban észre, hogy az ilyen fajta vizsgálódás során eleve feltettük, hogy ismerjük 
olyan kifejezések jelentését, mint például az azonosság, esetleg a többes szám jele és más 
hasonlók. Ezek a nyelvi eszközök – melyeket Quine individuációs apparátusnak22 nevez – 
azonban Quine szerint nem azonosíthatóak a referáló kifejezések jelentésének ismerete nélkül. 
Valóban, honnan tudhatnánk, hogy egy adott kifejezés – pl. „bavagai” – jelentése „azonos”, 
ha nem tudjuk, hogy a „gavagai bavagai mavagai” mondatban a „gavagai” és „mavagai” 
referenciája azonos-e vagy sem? A probléma, mondja Quine, feloldhatatlan: az individuációs 
apparátus nem azonosítható a referencia ismerete nélkül, de a referencia sem azonosítható az 
apparátus ismerete nélkül. A referencia tehát semmilyen módon nem azonosítható.

Quine érvei természetesen nem vitán felül helytállóak. Az elmúlt ötven évben számos ellenérv 
született a gondolatmenettel szemben.23 Lévén azonban, hogy jelenlegi célom nem a radikális 

20  QUINE 1960, 51. skk.; QUINE 1970, 181. skk.
21  QUINE 2002.
22  QUINE 2002, 145.
23  pl.: EVANS 1975.; KIRK 1977.; KATZ 1988.; vö.: WRIGHT 1998.; KIRK 2004.
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fordítással kapcsolatos megfontolások igazságának tárgyalása, hanem az azok és az empirikus 
ismeretszerzés általánosan elfogadott modellje közti viszony feltárása, az érv konkluzivitásával 
kapcsolatos aggályokkal a továbbiakban nem foglalkozom.

Quine szerint tehát a radikális fordítási szituációban az empirikus ismeretszerzés 
előző szakaszban ismertetett modellje nem használható fel a nyelvi jelentésről való tudás 
megszerzésére, mivel ebben a helyzetben a jelentésekről nem alkotható empirikus hipotézis, 
lévén, hogy lehetséges megfigyelések minden csoportja egynél több a jelentésekre vonatkozó 
elméletet támaszt alá. Quine úgy véli, hogy ez a helyzet nem csak a radikális fordítás esetében 
áll fenn. A hétköznapi nyelvhasználat és nyelvi megértés – mely voltaképpen maga is egyfajta 
fordítás – sem mentes a meghatározatlanságtól: „a fordítás otthon kezdődik.”24 Emelletti 
legfőbb megfontolása az, hogy nem rendelkezünk semmiféle velünk született ismerettel a 
nyelvi jelentésekről. Ezt ugyanannak az empirikus ismeretszerzési eljárásnak a folyamán 
tanuljuk meg, mint az anyanyelvünkkel és annak használatával kapcsolatos többi tényt.25 
Mindannyian radikális fordítókként jövünk világra és a minket körülvevő nyelvhasználók 
mondatainak jelentéséről legfeljebb annyira alkothatunk meghatározott képet, mint a nyelvész 
a bennszülöttek nyelvéről.

De a radikális fordítási helyzet nem szűnik meg az anyanyelv elsajátítása után sem. A hétköznapi 
megértési szituációk tulajdonképpen nem különböznek a radikális fordítási helyzettől. Az, 
hogy a hétköznapokban az anyanyelvről szerzett korábbi ismereteink meghatározottabbá teszik 
a fordítást, mint a bennszülöttek esetében, illúzió. A voltaképpen rendelkezésünkre álló adatok 
azonosak: a nyelvi viselkedés és a beszélőket érő külvilágbeli ingerek. Igaz, előzetes ismereteink 
hajlamosabbá tesznek minket arra, hogy bizonyos lehetséges fordításokat elvessünk, de a 
rendelkezésünkre álló bizonyítékok épp úgy lehetővé tesznek számunkra többféle fordítást, 
mint a radikális szituációban.

Quine ezen feltevése alighanem még vitatottabb, mint az előző, ám a jelenlegi tárgyalás 
keretein belül az azt ért ellenvetések tárgyalására ugyancsak nincs lehetőségem. Vessünk 
ehelyett egy pillantást arra, milyen következményekkel járnak eddigi fejtegetésink az empirikus 
ismeretszerzés általánosan elfogadott modelljére. Quine gondolatmenete értelmében a nyelvi 
jelentésről mindenképp empirikus módon kell ismeretet szereznünk – minthogy nem áll 
rendelkezésünkre innát szemantikai tudás –, erre az ismeretre nem tehetünk szert a fent 
ismertetett modell szerint. Két út marad tehát: vagy azt állítjuk, hogy a nyelvi jelentésről 
nem lehetséges ismeretet szerezni, vagy azt, hogy az empirikus ismeretszerzés más módon is 
lehetséges.26

Bizonyos értelmezések szerint Quine az első megoldást választotta és elvetette a jelentésekről 
szóló komoly elmélet lehetőségét a nyelvi jelentés fogalmával egyetemben. Bár e nihilista 
értelmezést a szerző szövegei határozottan megengedik, véleményem szerint lehetséges 
egy másik, pozitívabb olvasat is, mely a második lehetőséget támasztja alá. Ez az alternatív 
interpretáció nem csak lehetővé teszi, hogy empirikus ismeretet szerezzünk a nyelvi jelentésről 
a radikális fordítási szituáció keretein belül, de egyúttal utat is nyit az interpretáció analitikus 
fogalmának davidsoni és dennetti kidolgozása felé.

24  QUINE 2002, 155.
25  QUINE 1960, ix.
26  A harmadik lehetőséget, mely szerint a jelentésekről nem empirikus ismerettel rendelkezünk, hagyjuk figyelmen 

kívül, mivel ezt a gondolatot az itt tárgyalt szerzők mindegyike elvetette.
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Analitikus és empirikus hipotézis

Bár Quine határozottan hitet tesz a fordítás meghatározatlansága mellett, mégsem állítja, hogy 
a radikális fordítás lehetetlen volna. Ahogy írja, nem az a probléma, hogy nem lehetséges for-
dítási kézikönyvet elkészíteni, hanem az, hogy túlságosan sokat lehet.27 Ha azonban a fordítás 
meghatározatlan, hogyan lehetséges akár egyetlenegy fordítási könyv elkészítése is? Ebben a 
szakaszban az erre vonatkozó módszert ismertetem, mely, ahogy látni fogjuk, az interpretáció 
analitikus elméleteinek alapját is képezi.

A radikális fordító problémája voltaképpen abban áll, hogy számos lehetőség áll nyitva előtte 
azt illetően, hogy a megfigyelésekből miféle következtetéseket vonjon le. Helyzete hasonló 
ahhoz, mikor egy függöny mögül egy pár cipőt látunk kikandikálni. A különbség pusztán 
annyi, hogy a radikális fordítás során elvileg lehetetlen, hogy valamely további megfigyelés 
eldöntse a versengő hipotézisek ügyét.

A nyelvész feladata tehát az, hogy valamilyen módon leszűkítse a számba vehető fordítások 
körét. Ennek során nem hagyatkozhat a megfigyelésekből nem deduktív következtetésekkel 
levont hipotézisekre, mivel ezek nem viselkednek empirikus hipotézisként. Lehetősége van 
azonban arra, hogy egyéb megfontolásai alapján kizárja a „leválasztatlan nyúlrész”-hez hasonló 
alternatív fordításokat. Okoskodhat például így: „jó mentálhigiénés állapotban lévő ember 
mégsem beszélhet leválasztatlan nyúlrészekről! Alighanem nyulakról van szó”.

Ámde honnan tudjuk, hogy a megfelelő mentálhigiénés állapotban lévő emberek mondatai 
mit jelentenek? Ahhoz, hogy ezt tudjuk meghatározott fordítással kellene rendelkeznünk a 
többi ember nyelvéről, amellyel azonban – továbbra is a quine-i keretrendszeren belül maradva 
– nem rendelkezünk. Nem rendelkezünk továbbá nem empirikus tudással sem a jelentésről. 
A fenti hipotézisünket tehát – mely szerint „normális ember” nem beszél leválasztatlan 
nyúlrészekről – semmilyen módon nem igazolhatjuk.

Mégis, ha elő akarunk állítani egy konzisztens fordítási kézikönyvet, úgy kénytelenek 
vagyunk egy efféle feltételezéssel élni. Ha nem tesszük fel, hogy az alternatív fordítások 
valamilyen okból elvetendőek, nem haladhatunk tovább a fordításban – voltaképpen hozzá sem 
kezdhetünk. Ha azonban élünk ezzel a feltételezéssel, úgy összefüggő fordítással állhatunk elő, 
mely összhangban van megfigyeléseinkkel, mellyel elboldogulhatunk társalgási szituációkban 
és minden tekintetben betöltetheti egy megfelelő fordítási kézikönyv szerepét.

Ha tehát a radikális fordítás lehetséges – márpedig Quine szerint lehetséges – akkor 
annak az empirikus és a priori igazolást nélkülöző segédhipotézisek szerves részét alkotják. 
Nevezzük az ilyen segédhipotéziseket analitikus hipotézisnek. A kifejezést magát Quine a 
radikális fordítás során a bennszülöttek nyelvének szemantikailag összetett részeire, illetve az 
individuáció apparátusra vonatkozó, a fentihez hasonló segédhipotézisek megjelölésére vezette 
be. Úgy vélem azonban, hogy joggal használhatjuk azt egy tágabb fogalom megjelölésére is. A 
továbbiakban analitikus hipotézisnek nevezem a radikális fordításban a bennszülöttek hiteire, 
vágyaira, szokásaira, viselkedésére vonatkozó olyan elképzelések összességét, melyek keretet 
adnak a fordításhoz.

Ahogy láttuk, az analitikus hipotézisek lehetővé teszik számunkra, hogy konzisztens, 
empirikusan adekvát elméleteket – fordítási kézikönyveket – alkossunk a nyelvi jelentésről 
azáltal, hogy leszűkítik a szóba jövő fordítások körét. Az analitikus hipotézisek felhasználásával 
empirikusan konfirmálható vagy falszifikálható kijelentéseket tehetünk a radikális fordítás 
során, azaz az analitikus hipotézis utat nyit az empirikus ismeretszerzés tradicionális modelljének 
alkalmazása felé.

27  QUINE 1987, 9.
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Természetesen maga az analitikus hipotézis is cáfolható. Előfordulhat, hogy egy olyan 
megfigyeléssel találkozunk, amely csak igen nehezen illeszthető bele az analitikus hipotézisünk 
által kijelölt keretekbe, s ekkor talán nem marad más választásunk, mint föladni azt és újat 
keresni helyette. Analitikus hipotézisünket, melyre fordításunkat alapoztuk, tehát folyamatosan 
illesztjük hozzá a megfigyelésekhez, mígnem olyan fordítási kézikönyvvel állunk elő, mely 
empirikusan teljes mértékben adekvát.

Feltehetjük a kérdést, hogy vajon miben különbözik pontosan az analitikus és empirikus 
hipotézis egymástól. Elvégre az empirikus hipotézisek esetén is előfordulhat, hogy nem a 
megfigyeléseink alapján állítjuk fel őket, hogy kialakításuk idején még nem rendelkezünk az 
igazolásukhoz szükséges információval. Mikor Kekulé megálmodja a benzolgyűrű alakját, épp 
úgy nem rendelkezik empirikus vagy a priori igazolással hipotéziséhez, mint ahogy a radikális 
fordító sem az analitikus hipotézishez.

A kettő között azonban – úgy vélem – van egy lényegi különbség. Igaz, hogy az empirikus 
hipotézisek esetében előfordulhat, hogy kialakításukkor nem rendelkezünk az empirikus 
igazolásukhoz szükséges megfigyelésekkel, ám elviekben rendelkezhetnénk velük. Ezzel szemben 
az analitikus hipotézisek természetük szerint olyanok, hogy nem is rendelkezhetünk olyan 
megfigyelésekkel, melyek igazolják őket – melyekből egyedül ők következnek érvényes nem 
deduktív következtetés segítségével. Ha ugyanis rendelkezhetnénk, az analitikus hipotézisek 
empirikus hipotézisek volnának, a fordítás pedig meghatározott volna.

Ebben az értelemben az empirikus hipotézis mindig „utólagos” a megfigyelésekhez képest, 
amennyiben elviekben alkalmas arra, hogy nem deduktív következtetés egyedüli konklúziója 
legyen, ilyen módon mintegy „rákövetkezzen” a megfigyelésekre. Ezzel szemben az analitikus 
hipotézis mindig „előzetes”, mivel nincs olyan érvényes nem deduktív következtetés, amelynek 
egyedüli konklúziója lehetne. Másként fogalmazva: míg az összes lehetséges megfigyelés – a fenti 
modell értelmében – végül kitüntet egyet az empirikus hipotézisek közül, addig az analitikus 
hipotézisek az összes lehetséges megfigyelés által is meghatározatlanok. Nincs tényállásoknak 
olyan összessége, melyet megfigyelve kitudható lenne, melyik analitikus hipotézis vetendő el.

Az analitikus hipotézisek más szerepet töltenek be az elméletek kialakításában, mint az 
empirikus hipotézisek. Mintegy háttérelméletként szolgálnak a jelentésekről való ismereteink 
megszerzéséhez. Azt az apparátust helyettesítik, melyek az empirikus hipotézisek felállítása 
során az olyan nem deduktív következtetéseket, mint az induktív generalizáció vagy a 
legjobb magyarázatra való következtetés helyessé teszik. Ha úgy tetszik: a jelentésekről szóló 
elméleteink megalkotásához szükséges adatokban a megfigyelések és az egyéb ismereteink által 
betölthetetlen lyukak tátongnak, melyeket az analitikus hipotéziseknek kell megfoltozniuk. 
Miután ezt megtették, az empirikus ismeretszerzés zavartalanul folytatódhat tovább.

Gondolhatnánk persze, hogy amennyiben a jelentésekről szóló elméleteink – fordításaink – 
olyan ingatag, meghatározatlan alapra épülnek, mint az analitikus hipotézisek, úgy valójában 
nem is beszélhetünk valódi ismeretről ebben az esetben. Csakugyan, ha az, hogy egy adott 
mondat fordítása helyes-e az analitikus hipotézisünk megválasztásától függ, azonban semmi nem 
igazolhat minket egyik vagy másik analitikus hipotézis kiválasztásában, úgy miért gondoljuk 
egyáltalán, hogy ezzel a módszerrel bármiféle ismeretre tehetünk szert, igaz tényállásokat 
tudhatunk meg?

Mindazonáltal intuitíve nehéz tagadni, hogy az analitikus hipotézisek felhasználásával 
csakugyan ismeretekre teszünk szert. Elvégre igen erős, mindennapi meggyőződésünk, hogy 
tudjuk, mit jelent egyik-másik embertársunk valamely mondata. Rendelkezünk ismeretekkel a 
jelentésről. Márpedig ezekre – a „fordítás otthon kezdődik” elve értelmében – csak analitikus 
hipotézisek segítségével tehettünk szert. Ha tehát a jelentésről szóló hétköznapi tudásunkat 
valódi tudásként ismerjük el, úgy semmi okunk kételkedni az analitikus hipotézisek 
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módszerében. Az ellenvetésre ezen kívül – úgy vélem – adható egy erősebb, elméleti válasz is, 
melyet azonban csak az ötödik szakaszban ismertetek.

Összegezve eddigi eredményeinket: az első szakaszban láttuk, hogyan fest az empirikus 
ismeretszerzés általánosan elfogadott modellje, mely mind az empirizmus episztemológiai, 
mind a fizikalizmus metafizikai elméletének alapját képezi. A következő szakaszban arra 
jutottunk, hogy Quine radikális fordítással kapcsolatos megfontolásai aláássák az e modellt 
alkotó elképzeléseket. Ezek szerint ugyanis létezik a jelenségeknek egy olyan köre, melyről 
ismeretekkel rendelkezünk – hiszen ki tagadná, hogy tudjuk, mit jelentenek nyelvünk vagy 
mások nyelvének mondatai –, erre az ismeretre empirikus módon kell szert tennünk – hiszen 
mindannyian a radikális fordító helyzetében vagyunk – de amely ismeret nem írható le a 
modell segítségével, mivel a jelentésekről alkotott elméleteink nem viselkednek empirikus 
hipotézisként a fordítás meghatározatlansága miatt.

A problémára a jelen szakaszban ismertetett megoldás a következő: létezik az empirikus 
ismeretszerzésnek egy további módja is. Nem csak úgy tehetünk szert empirikus ismeretre, 
hogy megfigyelések valamely köréből érvényes nem deduktív következtetés segítségével egy 
igaz empirikus hipotézisre következtetünk, hanem úgy is, hogy egy a priori és empirikus 
igazolást nélkülöző analitikus hipotézis – mint háttérelmélet vagy keretrendszer – igazságát 
feltéve igyekszünk a megfigyeléseinkkel összhangban lévő elméleteket megalkotni. E kettő 
alapvető különbsége abban áll, hogy míg az egyik elmélet kialakítása a megfigyelésekhez képest 
„utólagos”, addig a másiké „előzetes” a fent ismertetett értelemben. Ettől eltekintve azonban 
mindkét típusú ismeretszerzés alkalmas arra, hogy a megfigyelésekkel összhangban lévő, azáltal 
cáfolható, predikcióra alkalmas elméletek állítsunk elő, így mindkettőt joggal tekinthetjük az 
empirikus ismeretszerzés egy fajtájának.

Interpretáció

Azt találtuk tehát, hogy Quine érvelésének fényében az empirikus ismeretszerzésnek legalább 
két módja létezik. Az egyik empirikus hipotézisek segítségével közelít az igazsághoz, a másik 
igazolhatatlan analitikus hipotézisek segítségül hívásával alakít ki falszifikációra, predikcióra 
alkalmas elméleteket a jelenségek egy olyan köréről – mint például a nyelvi jelentés –, melyek 
önmagukban nem határozzák meg, milyen elméletet kellene kialakítanunk róluk. Ez utóbbi 
tevékenység voltaképpen azonos azzal, amit Donald Davidson és Daniel Dennett interpretáci-
ónak nevez.

Szövegszerűen kiválóan kimutatható, hogy a Davidson és Dennett által „interpretáció”-nak 
nevezett tevékenység, megismerési forma azonos módon épül fel, mint a radikális fordítás: olyan 
analitikus hipotézisek tudomásul vételéből indul ki, melyek önmagukban igazolhatatlanok, de 
amelyek nélkül nem volna lehetséges a koherens elméletek létrehozása. Ez a tény nem csak 
arra világít rá, hogy Quine hatása jóval erősebben és jóval szubtilisabb formában mutatkozik 
meg Davidson és Dennett munkásságán, mint ahogy azt általában gondolják, de arra is, hogy 
Quine radikális fordítással kapcsolatos fejtegetéseinek jóval messzemenőbb következményei 
lehetnek, mint gondolnánk. A davidsoni és dennetti interpretáció ugyanis túlmegy a nyelvi 
jelenségek körén és kiterjed a mentális állapotokra, cselekvésekre, olykor természeti jelenségekre 
is. Megfontolásaik ilyen irányú következményeit a következő szakaszban tárgyalom. Előbb 
azonban megkísérlem kimutatni, miként jelenik meg a radikális fordítás módszertana a 
Davidson és Dennett által képviselt analitikus hermeneutikában.

Davidson esetében a párhuzamok egyértelműek. Hermeneutikai megfontolásainak alapját a 
radikális fordítás problémája alkotja: miként érthetőek meg egy ismeretlen nyelv beszélőjének 
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megnyilatkozásai. Davidson radikális interpretációja28 módszerében sem sok tekintetben 
különbözik a radikális fordítástól: a rendelkezésünkre álló megfigyelések alapján becsléseket 
teszünk a beszélő mondatainak jelentésére, mely becsléseket az újabb és újabb megfigyelések 
nyomán egyre finomítunk, míg elő nem állunk egy empirikusan adekvát elmélettel29 A radikális 
interpretáció és a radikális fordítás alapvetései azonosak: a nyelvi jelentésben nincs több mint 
amennyi a megfigyelhető nyelvi viselkedésről leolvasható,30 a jelentésről tehát empirikus 
elméletet kell alkotnunk, épp úgy, ahogy minden más természeti jelenségről is31

Davidson maga is tudatában van e kapcsolatnak:
„Egy megfelelő empirikus megszorításokkal rendelkező fordítási kézikönyv gondolata, 
mely eszközül szolgál nyelvfilozófiai problémák vizsgálatához, természetesen Quine-tól 
származik. Ez a gondolat nagyban inspirálta saját elképzeléseimet a témáról, és saját 
elméletem számos tekintetben igen közeli Quine-éhoz.”32

Davidson belátja egyúttal azt is, hogy a radikális interpretáció általa szolgáltatott módszere 
ugyanúgy ki van téve a meghatározatlanságnak, mint a radikális fordítás: „Mikor minden bizo-
nyíték a birtokunkban van, még mindig megmarad, ahogy azt Quine hangsúlyozta, a lehetőség 
a beszélőknek tulajdonított hitek és a szavaikról alkotott interpretációk közti egyensúlyozásra 
[trade-offs].”33 Ugyanakkor Davidson úgy véli, hogy az ez által generált probléma felszámolha-
tó, az interpretáció meghatározatlansága végső soron egyáltalán nem jelent komoly problémát.

Davidson válasza a meghatározatlanság kérdésére az úgynevezett Jótékonyság Elvének 
[Principle of Charity] bevezetése.34 Magát a fogalmat Quine-tól kölcsönzi,35 aki Neil Wilson 
nyomán a következő megfontolást teszi: ha a fordítás során triviálisan hamisnak tűnő 
állításokkal találkozunk, melyeket a beszélők semmiképpen nem hajlandóak feladni, úgy 
joggal gondolhatjuk, hogy a fordításunk – mely az ilyen állításokat hamisnak értékelte – hibás. 
A fordítás során a legracionálisabb úgy eljárni, hogy a lehető legjótékonyabbak vagyunk az 
anyanyelvi beszélőkkel szemben, és mindaddig, amíg fordításunkon változtathatunk, nem 
tulajdonítunk nekik hamis hiteket.

Ezt az elvet fejleszti tovább és általánosítja Davidson. Értelmezésében a Jótékonyság Elve 
egy módszertan imperatívusz, mely „általánosságban arra int, hogy részesítsük előnyben azon 
interpretációs elméleteket, melyek minimalizálják a nézetkülönbségeket [disagreement].”36 
Eszerint tehát a legracionálisabb az interpretáció során úgy eljárni, hogy a lehető legkevesebb 
hamis hitet tulajdonítsuk az értelmezetés alanyának. Ennek a megfogalmazásnak természetesen 
megvannak a maga korlátai, hiszen „az interpretáció célja nem az egyetértés [agreement], 
hanem a megértés” (ibid.) Nagyon is meglehet, hogy az ilyen durván definiált Elv széleskörű 
alkalmazása egyáltalán nem szolgálja a helyes fordítás érdekeit.

Davidson ennek szellemében a Jótékonyság Elvének kidolgozásakor két további alapelvre 
bontja le azt: a megegyezés elvére [principle of correspondence] és a koherencia elvére [principle 

28  DAVIDSON 1984(a).
29  DAVIDSON 1984(a), 136. skk.
30  DAVIDSON 1999, 80.
31  DAVIDSON 1984(b), 24.
32  DAVIDSON 1984(a), 129. Minden DAIVDSON szöveg fordítása tőlem származik – K. Zs.
33  DAVIDSON 1984(a), 139.
34  DAVIDSON 1984(c), xvii.; HEAL 1997, 181.
35  QUINE 1960, 59.
36  DAVIDSON 1984(c), xvii.
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of coherence].37 A megegyezés elve értelmében a radikális értelmező mintegy belevetíti saját 
magát az értelmezettek helyzetébe és becsléseket tesz arra, hogy az ő helyükben milyen 
hitekkel és vágyakkal rendelkezne. E maxima már meghaladja a Jótékonyság Elvének első 
megfogalmazását, hiszen nem azt követeli meg az értelmezőtől, hogy a magáéval azonos hiteket 
tulajdonítson az értelmezetteknek. Meglehet, hogy a projekciós eljárás végeredményeként az 
értelmező úgy ítéli meg, hogy az értelmezettek hitei és vágyai egészen mások, mint a sajátjai.

A koherencia elve szerint az értelmezőnek mindvégig racionális ágensként kell kezelnie az 
értelmezés alanyait. Nem tulajdoníthat nekik olyan hiteket, melyek nyilvánvalóan logikailag 
inkoherensek, ellentmondásosak. Úgy kell tartania, hogy cselekedeteiket a racionalitás 
általános törvényei vezérlik, melyeket többé-kevésbé a Ramsey által kidolgozott döntéselmélet 
alapelveinek mintájára kell elképzelnünk.38 

E két maxima együtt minimálisra csökkenti az interpretáció meghatározatlanságának 
mértékét:

„Az én megközelítésemben a meghatározatlanság mértéke, úgy vélem, kisebb lesz, mint 
Quine szerint: ez részben azért van, mert én a jótékonyság elvének teljes körű alkalmazá-
sát támogatom […] A jelentés vagy fordítás meghatározatlansága azt jelenti, hogy lénye-
ges különbségeket vétettünk el; sokkal inkább annak a jele, hogy bizonyos látszólagos 
különbségek egyáltalán nem lényegiek. Ha van is meghatározatlanság, csupán azért van, 
mert mikor minden bizonyíték a rendelkezésünkre áll, a tényállások megállapításának 
még mindig lehetségesek különböző módozatai. Egy döntéselméleti analógia, melyet 
már említettünk: ha az 1, 2 és 3 számok valóságos relációkat ragadnak meg három lehe-
tőség szubjektív értékelése közt, akkor a -17, -2, és +13 is megteszi. Az efféle meghatáro-
zatlanság nem lehet valós probléma.”39 

A meghatározatlanság tehát voltaképpen notációs különbségekre redukálódik. Azonos struktú-
rák olyan eltérő kifejezésének lehetőségére, melyek tulajdonképpen teoretikusan ekvivalensek. 
Mindez voltaképpen a Jótékonyság Elvének köszönhető, melynek szerepe éppen a szóba jöhető 
alternatív értelmezések számának lecsökkentése.

Mi azonban a Jótékonyság Elvének ismeretelméleti státusza? Véleményem szerint pontosan 
az, ami az analitikus hipotéziseké is. Sőt, mi több: a Jótékonyság Elve a par excellence analitikus 
hipotézis. Davidson több helyen hangsúlyozza, hogy az Elvet – ahogy az analitikus hipotéziseket 
sem – nem igazolhatjuk empirikus úton:

„A módszertani javaslatot, miszerint interpretáljunk oly módon, hogy optimalizáljuk 
az egyetértést, nem úgy kell elképzelnünk, mint amely az emberi intelligenciával kap-
csolatos jótékony feltételezéseken nyugszik, melyekről kiderülhet, hogy nem igazak. Ha 
semmi módon nem vagyunk képesek egy másik teremtmény viselkedését és megnyilat-
kozásait úgy interpretálni, hogy ezáltal nagyrészt konzisztens és a saját mércénk szerint 
igaz hiteket fedjük fel, úgy nincs okunk azt gondolni, hogy a teremtmény racionális, 
hitekkel rendelkezik, vagy egyáltalán bármit is mond.”40 

A Jótékonyság Elvéről nem tapasztalataink révén szereztünk tudomást, de nem is a priori mó-
don ismertük meg. Egyáltalán nem a priori nyilvánvaló, hogy a Jótékonyság Elve igaz41 így alig-

37  DAVIDSON 2001(a,) 211.; vö.: JOSEPH 2004, 63.
38  ZILHÃO 2003.; JOSEPH 2004, 49. skk.
39  DAVIDSON 1984(d), 153.
40  DAVIDSON 1984(a), 137.
41  vö.: Heal 1997.



2013. nyár -T[˟�;bnbIL

I I I  3 2 9  I I I

ha gondolhatjuk, hogy a priori tudással rendelkezünk róla. Az Elv sokkal inkább előfeltétele az 
értelmezésnek magának. Anélkül, hogy feltennénk, hozzá sem kezdhetünk az interpretációhoz, 
mivel semmilyen módon nem volnánk képesek leszűkíteni a lehetséges interpretációk körét.

A Jótékonyság elve tehát pontosan ugyanazt a feladatot látja el, mint a radikális fordítás 
során az analitikus hipotézis: háttérelméletként szolgál a jelentésekről szóló empirikus 
elméletünk kialakításához. Ámde őt magát sem empirikus sem a priori módon nem tudjuk 
igazolni. Egyszerűen el kell fogadnunk, ha egyáltalán hozzá akarunk kezdeni a fordításhoz, 
épp, mint az analitikus hipotézisek esetében. Ahogy ezek, úgy a Jótékonyság Elve is előzetes a 
megfigyelésekhez képest.

Dennett esetében a Quine-hatás nyomai némiképp halványabbak, azonban határozottan 
felismerhetőek. Ő nem annyira a nyelvi jelentés, mint inkább a mentális állapotok azonosítása 
felől közelíti meg a kérdést. A probléma, melyet vizsgál, a következő: hogyan vagyunk 
képesek empirikus módszerekre hagyatkozva ismeretet szerezni mások mentális életéről, 
hiteiről, vágyairól, szándékairól. A módszert, melyet felkínál, interpretációnak, magát pedig 
interpretacionalistának nevezi.42 Ez az interpretáció, ahogy látni fogjuk, nagyban hasonlít a 
Davidson által javasolt módszerhez és persze Quine radikális fordításához is.43

Dennett szerint a mentális állapotokra minden esetben a megfigyelhető viselkedésből 
kell következtetünk, épp úgy, ahogy a nyelvi jelentésre a radikális fordítás és interpretáció 
esetében. A megfigyelt viselkedésből oly módon következtethetünk mentális állapotokra, hogy 
a viselkedések alanyát racionális ágensként fogjuk fel.44 Ennek fényében nem tulajdonítunk 
neki nyilvánvalóan hamis hiteket, logikai ellentmondásokat; voltaképpen a koherencia elvének 
maximáit alkalmazzuk. Feltesszük továbbá, hogy nem létezik racionális ágens „az életben 
maradás, a fájdalommentesség, az élelem, a kényelemérzés, a nemzés és a szórakozás utáni 
vágyak”45 nélkül. Ezen alapvető vágyakra és hitekre támaszkodva aztán igyekszünk olyan 
hiteket, vágyakat, szándékokat tulajdonítani az általunk vizsgált cselekvőknek, melyekkel 
céljaik elérése érdekében rendelkezniük kell.

Dennett stratégiája tehát végső soron a következőképpen foglalható össze: a viselkedés 
megfigyelése és a racionalitás feltételezése alapján fürkésszük ki, milyen célokat igyekeznek 
elérni, majd ennek megfelelően tulajdonítsunk nekik hiteket, vágyakat. Hipotéziseink hol 
elesnek, hol konfirmálódnak és fokozatosan finomodnak addig, míg empirikusan adekváttá 
nem válnak. E stratégia, nem meglepő módon, igen hasonlóan épül fel, mint a radikális fordítás 
és igen hasonló tulajdonságai vannak.

A legfontosabb ezek közül nyilvánvalóan az, hogy a mentális állapotok dennetti interpretációja 
ugyanúgy meghatározatlan, ahogy a radikális fordítás: „előre biztosak lehetünk abban, hogy 
egy személy semmiféle intencionális értelmezése nem fog a tökéletességig jól működni, és 
az is lehetséges, hogy két versengő elgondolás nagyjából egyformán jó, illetve jobb, mint 
az összes többi, amit ki tudunk gondolni.”46 Ez az elgondolás, ahogy írja, egyáltalán nem 
új keletű, mindössze „meglehetősen direkt kiterjesztése Quine tézisének a radikális fordítás 
meghatározatlanságáról”47

42  DENNETT 1998(a), 267.
43  Dennett több helyen megjegyzi, hogy gondolatai rokoníthatóak Quine és Davidson elképzeléseivel (vö. pl.: 

DENNETT 1998(c), 229.; DENNETT 1981(b), 45.
44  DENNETT 1981(a), 5.; DENNETT 1998(a), 268.
45  DENNETT 1998(a), 274.
46  DENNETT 1998(a), 287.; vö.: DENNETT 1981(b).
47  DENNETT 1998(b), 40. A fordítás tőlem – K. Zs.
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Ahogy a probléma, úgy a megoldás is alapvetően quine-i. Dennett számára a meghatározatlanság 
a mentális állapotokra való olyan további feltételezések bevezetésével küszöbölhető ki, 
melyek helytállóságát semmi nem igazolja azon kívül, hogy igen hasznosnak bizonyulnak az 
elméletalkotásban és predikcióban. E feltételezésekhez sorolhatóak mindenekelőtt az ágensek 
racionalitására vonatkozó különböző elképzelések. Ezeket az eljárásokat „pragmatikai” célból 
alkalmazzuk. Olyan „taktikák”-nak tekintendőek, melyek előbb-utóbb „kifizetődnek”48, 
nem pedig olyan elméletalkotási lépéseknek, melyeket a megfigyeléseink és a nem deduktív 
következtetések szabályai kényszerítenek ránk. Ahogy írja: „Az ember a tökéletes racionalitás 
elképzelésével kezdi, majd visszakozik, ahogyan a körülmények diktálják.”49 

Ahogy Davidson szerint, úgy Dennett szerint sem következtethetünk arra, hogy egy adott 
vizsgálódás alkalmával egy racionális ágenssel állunk szemben. Ez egy olyan előzetes feltevés, 
melyet praktikus okokból teszünk magunkévá, azért, hogy megfelelő módon előre jelezhessük 
a viselkedést. Ám a racionalitás és mentális állapotok meglétének feltételezéséből kiinduló 
intencionális beállítódás csupán egy a lehetséges megközelítések közül, melynek alkalmazását 
sem empirikus, sem a priori megfontolások nem kényszeríthetik ránk, jóllehet, bizonyos 
esetekben érdemesebb ezt használnunk, mint másokat.50 

Látható tehát, hogy minden az intencionális beállítódás alkalmazásakor használt feltételezés, 
hipotézis, voltaképpen az analitikus hipotézisek szerepét tölti be: háttérelméletként szolgál 
ahhoz, hogy elméleteket alkothassunk, előrejelzéseket tehessünk egy adott rendszerrel, ágenssel 
kapcsolatban, hogy értelmezhessük cselekedeteit és mondandóját. E tekintetben a mentális 
állapotok dennetti interpretációja pontosan ugyanazon elv mentén épül fel, mint Quine 
radikális fordítása, vagy Davidson radikális interpretációja.

E három elképzelés között természetesen számos különbség kimutatható. Dennett hozzáállása 
alighanem sokkal pragmatikusabb, mint a másik két szerzőé.51 Quine alkalmasint sokkal 
radikálisabbnak látja a fordítás meghatározatlanságának mértékét és sokkal jelentősebbnek 
a következményeit, mint Davidson vagy akár Dennett. Davidson számára továbbá sokkal 
stabilabb az analitikus hipotézis episztemológiai státusza, mint Quine vagy Dennett számára 
– míg e kettő szerint az analitikus hipotézis pusztán hasznos instrumentum előrejelzések 
készítéséhez, addig Davidson számára a Jótékonyság Elve az emberi megértés bizonyosan 
jelenlévő transzcendentális feltétele.

Mindezek ellenére azonban a fenti megfontolások – úgy vélem – jól mutatják, hogy az 
interpretáció Davidson és Dennett által kidolgozott elméletei szoros párhuzamban állnak 
a radikális fordítás quine-i módszerével. Az interpretáció, akárcsak a radikális fordítás, az 
empirikus ismeretszerzés egy sajátos eszköze, melyre azért van szükség, mert a jelenségek 
bizonyos csoportja – melyről empirikus tudással kell rendelkeznünk – nem ismerhető meg a 
tradicionális modell segítségével. Az e jelenségekről a szóban forgó modell segítségével alkotott 
elméletek meghatározatlanok, akárcsak a nyelvi jelentés a radikális fordítás során.

E meghatározatlanság kiküszöbölése érdekében kell alkalmaznunk az interpretáció módszerét, 
mely felépítését tekintve azonos a radikális fordítással: mindkét esetben egy sem empirikusan, 
sem a priori nem igazolható előfeltevés-rendszer – egy analitikus hipotézis – elfogadásából 
kell kiindulnunk – mint a Jótékonyság Elve vagy a dennetti intencionális beállítódás –, 
mely lehetővé teszi számunkra, hogy kizárjuk a meghatározatlanság folytán adódó alternatív 

48  DENNETT 1981(a), 8.
49  DENNETT 1998(a), 276. – kiemelés tőlem, K. Zs.)
50  vö.: DENNETT 1998(a); DENNETT 1981(a); DENNETT 1998(c).
51  JOSEPH 2004, 207.
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elméleteket. Szemmel látható tehát, hogy a davidsoni és dennetti interpretációfogalom szorosan 
követi a radikális fordítás szerkezetét.

Következmények

Az eddigiekben láttuk, hogy az empirikus ismeretszerzés tradicionálisan elfogadott modellje – 
Quine radikális fordítással kapcsolatos megfontolásai alapján – bizonyos területeken cserben 
hagy minket. Ezekben az esetekben az empirikus megismerés egy más módszerét kell alkalmaz-
nunk, melyet Davidson és Dennett interpretációnak nevez, és amely a Quine által a radikális 
fordítás során alkalmazott módszer kiterjesztése, általánosítása. Az analitikus hermeneutika e 
vezéralakjainak elképzelései tehát szoros párhuzamot mutatnak Quine elméletével.

Bizonyos értelemben azonban Davidson és Dennett hermeneutikája meg is haladja Quine 
elgondolásait, amennyiben e szerzők sokkal szélesebb körben alkalmazzák az interpretáció 
módszerét. Már Dennett esetében is láttuk, hogy nem csak a nyelvi jelentés vethető alá 
interpretációnak, de a mentális állapotok is. A hitekről, vágyakról, szándékokról épp úgy nem 
szerezhetünk empirikus ismeretet a hagyományos módon – Dennett szerint –, ahogy a nyelvi 
jelentésekről sem. Ebben Davidson is egyetért: a mentális állapotok, mindenekelőtt a komplex 
hitek csak interpretáció útján ismerhetőek meg.52

Davidson ennél is tovább megy. Véleménye szerint a nyelvi jelentésről, a mentális állapotokról 
és a cselekvésekről nem alkothatunk független elméleteket. Egyikről sem szerezhetünk tudást 
mindaddig, amíg a többivel kapcsolatban nem köteleztük el magunkat valamilyen elmélet 
mellett. A radikális interpretáció nem csupán a nyelvi jelentéseknek a Jótékonyság Elve mentén 
történő interpretációját foglalja magába, de a hitek, vágyak és a cselekvések megismerését is: „a 
nyelv interpretációja kéz a kézben jár az általában vett cselekvés interpretációjával, és tehát a 
vágyak és hitek tulajdonításával is.”53 

Dennett hasonlóan általánosnak tartja az interpretáció módszerét. Szövegek, emberek és 
más készítmények értelmezése című írásában54 az interpretáció számos különböző fajtáját veszi 
számba. Értekezik a szövegek értelmezéséről – melyet hermeneutikának hív –, az emberek 
értelmezéséről – mely a mentális állapotok tulajdonításával azonos –, mesterségesen előállított 
tárgyak, mint funkcióval rendelkező egészek értelmezéséről, sőt organizmusok felépítésének 
értelmezéséről is az evolúcióbiológiában. Ahogy írja e számos különböző interpretációs 
folyamatban „nem egyszerűen sok a közös vonás, hanem mindegyik ugyanaz a tevékenység, más 
tárgyakra alkalmazva.”55 

Ezek szerint tehát nem csak a nyelvi megértés, a mentális állapotok azonosítása, a 
cselekvések és a minket körülvevő mesterséges környezet értelmezése során kell használnunk 
az interpretáció módszerét, de azt olyan természeti jelenségekről való ismeretszerzés esetén 
sem tudjuk megkerülni, mint a természetes kiválasztódás. Mindezen jelenségek megismerése 
során az elsődleges eszköz nem a megfigyelésekből való nem deduktív következtetés, hanem a 
radikális fordítás módszerére egyértelműen visszavezethető interpretáció.

Milyen következményekkel jár mindez a szóban forgó jelenségekre nézve? Quine szerint a 
fordítás meghatározatlanságnak komoly ontológiai jelentősége van: megmutatja, hogy a nyelvi 
jelentések nem önálló entitások. Ez sokak szemében – ahogy olykor Quine-éban is – egy 
súlyos antirealista, nihilista tézisként tűnik fel. Ha azonban a fenti érvelés fényében a Quine 

52  DAVIDSON 1984(d).
53  DAVIDSON 1984(d), 154.; vö.: DAVIDSON 2004.; DAVIDSON 2001(b), 10.
54  DENNETT 1998(d).
55  DENNETT 1998(d), 239.
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és a Dennett által alkalmazott módszereket azonosnak tekinthetjük, úgy alighanem azok 
következményeit is azonosnak kell tekintenünk. Márpedig az, hogy Dennettet nevezhetjük-e 
nihilistának igencsak kétséges, Davidson esetében pedig maga a feltevés is értelmetlen.

Dennett is úgy véli, hogy a mentális entitásoknak, mint önálló létezőknek a feltételezése 
téves. Mégsem kötelezi el magát egyértelműen egy szilárd antirealizmus mellett. Számára a 
megoldást a valódi mintázat fogalma jelenti.56 Az analitikus hipotézisek, az interpretáció 
segítségével valódban jelenlévő mintázatokat azonosítunk a beszélők viselkedésében – a 
jelentés és a mentális állapotok azonosítása esetében – vagy a természeti folyamatokban – a 
természetes kiválasztódásnál –, melyek azonban nem „valódibbak” a többi, csakugyan jelenlévő 
mintázatnál.

Dennett úgy véli, hogy a valóság azon szegmensei, melyeket az interpretáció segítségével 
tárunk fel, olyan mintázatokat mutatnak, melyeket fizikai leírásuk, a puszta megfigyelések nem 
tárnak fel. Hasonlóak az úgynevezett fekete-fehér kereszt ábrához (1. ábra). 

Az ábrán az egyes képpontok színe önmagában nem határozza meg, hogy melyik mintázat 
– fekete alapon fehér kereszt vagy fehér alapon fekete kereszt – a „valódi”. Mindkét mintázat 
jelen van és mindkettőről szerezhetünk igaz ismereteket, jóllehet, nem pusztán a képpontok 
színére hagyatkozva. Ahhoz, hogy teljes értékű állításokat tehessünk bármelyik mintázatról, jó 
előre el kell döntenünk, hogy melyiket fogjuk figyelembe venni és melyiket hagyjuk figyelmen 
kívül. Ebben a döntésünkben a képpontok színe nem igazít el.

Hasonlóan áll a helyzet az analitikus hipotézisekkel. Az analitikus hipotézisek a szóban forgó 
döntésekhez hasonlóak, melyek meghozatala szükséges, de amelyekben semmilyen ismert 
alapelv nem igazít el minket. Az analitikus hipotézis megválasztása tekintetében – bár egyesek 
határozottan jobban használhatóbbak és kényelmesebbek, mint mások – teljes szabadságot 
élvezünk, ahogy azt Quine több alkalommal is hangsúlyozta.

Ha tehát Dennett értelmezését alkalmazzuk Quine-ra, azt találjuk, hogy a fordítás 
meghatározatlanságának ontológiai következménye egyáltalán nem antirealizmus. Épp 
ellenkezőleg, egy igen gazdag realizmusról kell beszélnünk, melyben az egymás mellett létező 
mintázatoknak mind van létjogosultsága, sőt mindannyian megismerhetőek, mindről tehetők 
igaz kijelentések. Ha Quine-nak, Dennettnek és Davidsonnak igaza van, mindez számos igen 
különböző jelenségre igaz.

Konklúzió

Dolgozatomban amellett érveltem, hogy az analitikus hermeneutika fő alakjainak – Donald 
Davidson és Daniel Dennett – elképzelései Willard van Orman Quine radikális fordítással kap-
csolatos gondolatkísérletében felvázolt elgondolásain alapulnak. Quine alapállítása a radikális 
fordítás kapcsán az, hogy az empirikus ismeretszerzés hagyományos modellje bizonyos jelensé-
gek esetén – mint a nyelvi jelentés – cserben hagy minket. E probléma feloldására dolgozza ki 
Quine az analitikus hipotézisekkel történő empirikus ismeretszerzés módszerét. Davidson és 
Dennett ugyanezt a problémát érzékelik más területeken is, mint a mentális állapotokról, cse-
lekvésekről való ismeretszerzés. Megoldásuk nem más, mint a Quine által alkalmazott módszer 
kiterjesztése, mely kiterjesztett megismerési eljárást interpretációnak nevezik.

Ez nem csak a szóban forgó szerzők közti erős hatástörténeti viszonyra világít rá, de 
megmutatja azt is, miként tehetett szert az interpretáció fogalma központi szerepre abban 
az alapvetően empirista-fizikalista diskurzusban, melynek Davidson, Dennett és Quine 
egyaránt résztvevői. Az interpretáció Davidson és Dennett számára, mint az empirizmus és a 
fizikalizmus egy alapvető problémájának egy lehetséges felszámolásaként jelenik meg. Ahogy 

56  DENNETT 1998(c).
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az első szakaszban láttuk, az empirikus ismeretszerzés hagyományos modellje az empirizmus és 
a fizikalizmus alátámasztásául is szolgál, így megkérdőjeleződése a Davidson és a Dennett által 
vizsgált területeken, komolyan veszélyezteti mindkét elmélet sikerét. Az interpretáció azonban 
lehetőséget biztosít számunkra az empirizmus ismeretelméleti tételének fenntartására: a 
szóban forgó jelenségekről ugyanúgy empirikus módon – interpretáció segítségével – szerzünk 
ismeretet, mint a minket körülvevő világ legtöbb jelenségéről.

A fizikalizmus számára még mindig problémát jelenthetnek a meghatározatlansággal 
kapcsolatos problémák, hiszen az, ahogy az első szakaszban láttuk, nagyrészt azon az 
ismeretelméleti feltevésen nyugszik, hogy a minket körülvevő valóságról egy és csakis egy 
lehetséges empirikus elmélet adható. Ahogy azonban az ötödik szakasz fejtegetési megmutatják, 
a meghatározatlansági tézis, valamint Dennett és Davidson interpretacionalizmusa nem 
kötelez el minket semmiféle, a fizikalizmusnak ellentmondó ontológia mellett. Mindössze a 
„valódi mintázatok” meglétének elismerését követeli meg, amely azonban nem túlságosan nagy 
ontológiai ár, hiszen a mintázatok, mint számos egyéb létező, a fizikai valóság fundamentális 
struktúrájára ráépülő entitások, melyek létét a fizikalizmus alapelveinek feladása nélkül 
elismerheti.

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy az analitikus hermeneutika számos napjainkban 
széles körben elfogadott és igen fontos elmélet számára képes döntő fontosságú belátásokkal 
szolgálni. Az interpretáció módszere egy lehetséges megoldást kínál az empirizmus és a 
fizikalizmus mindmáig teljes egészében fel nem oldott problémáira, és lehetősége van úgy 
perspektívából megközelíteni és gazdagítani úgy napjaink ismeretelméletét, mint metafizikáját.
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