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A FOGALMI KETTŐSSÉG EMPIRIKUS VIZSGÁLATA

UNGVÁRY RUDOLF

0. Bevezető

Az információkereső nyelvekben és osztályozási rendszerekben egyrészt a szavak 
írásmódjának, illetve a jelzetek szerkezetének kell egységesnek lennie. Ez a morfológiai 
(helyesírási, alaki) egységesség viszonylag könnyen, formális helyesírási szabályok alkal
mazásával megoldható, bár vannak nyelvenként eltérő problémák (a magyarban például a 
szavak egybe-, illetve különírása). Másrészt egységesnek kell lennie e nyelvekben, illetve 
rendszerekben a szavak, illetve jelzetek értelmezésének. Ez a szemantikai (tartalmi, jelen
tésbeli) egységesítés súlyos problémákat vet fel; formalizált megoldásukra, tekintettel a 
nyelv bonyolultságára, hosszú ideig nem is lehetett gondolni. A tartalmi egységesítést 
intuitív úton végzik ma is, s az egységesítési szabályok formalizált ismeretének hiányában 
az eredmény soha sem teljesen kielégítő.

A tartalmi egységesítés lényegében az információkereső nyelvi szavak, illetve az 
osztályozó fogalmak közötti összefüggések kidolgozásában valósul meg. Eme összefüg
gések -  a relációk -  alkotják e rendszerek tartalmi vázát, melynek csomópontjai maguk a 
szavak, illetve fogalmak. Hagyományosan a legszembetűnőbbek közöttük a hierarchikus 
relációk (pl. a nem-faj vagy az egész-rész), melyek például az ETO felépítésében is jól meg
figyelhetők. Ahhoz azonban, hogy e relációk segítségével egységes felépítése legyen a 
nyelveknek, illetve rendszereknek, először mindig egy látszólag szerényebb, kevésbé fel
tűnő relációt kell egységesíteni: az „azonos” vagy „rokon” értelmű kifejezések közötti 
kapcsolatokat. A tartalmi egységesítés első lépéseként ki kell szűrni azokat a kifejezése- 
kat, melyek lényegében ugyanazt a dolgot jelentik. A hagyományos osztályozási rendsze
rekben ez többnyire abból áll, hogy csak egyetlen kifejezést szerepeltetnek a rendszerben, 
az osztályozónak intuitíve tudnia kell, hogy milyen szinonimái lehetnek az adott osztályo
zó kifejezésnek. A természetes nyelvű rendszerekben -  például a tezauruszokban -  ez a 
megoldás lehetetlen: a szótárakban fel kell tüntetni (például nemdeszkriptor-deszkriptor 
kapcsolatok formájában) az összes szinonim kifejezést, és ezeket egymással is össze kell 
kapcsolni.

Úgy tűnik, hogy a szinomimák és a hozzá hasonló rokonértelműségék alapvető 
építőelemei a többi relációnak: kezelhetőségük ugyanis lehetővé teszi a többi reláció keze
lését is. A különféle relációk ugyanis a „rokonértelműség” különféle fokozatainak tekint
hetők.

Az osztályozáselmélet e „rokonértelműségék” behatóbb vizsgálatával mindeddig 
adós, holott az osztálybasorolás (vagy más szóval az „információkereső nyelvre fordítás”) 
lényege épül eme összefüggés felismerésére. A „rokonértelműség” tartalmának természe
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tét azonban elég nehéz megragadni, mivel éppen a „rokonértelműség” segítségével kép
ződik számunkra az, amit tartalomnak, értelemnek vagy jelentésnek nevezünk, s amely
nek segítségével besorolunk valamit valahová. E tanulmányban a ,,rokonértelműség” 
legszorosabb formáit (mint például a szinonimiát) „szoros fogalmi összetartozásnak” vagy 
„fogalmi kettősségnek” nevezzük, és megpróbáljuk ezeket az összefüggéseket értel
mezni. Elemzésünket kísérleti eredményekkel igyekeztünk alátámasztani. Az eredmények 
az információkereső nyelvek szótárainak (például a tezauruszoknak) és az osztályozási 
rendszerek táblázatainak pontosabb szerkesztését hivatottak elősegíteni.

I. A fogalmi kettőződés mint a legnagyobb pozitív, illetve negatív szemantikai össze
tartozás

1. A szinonimia és az antonimia mint fogalmi relációk

A természetes nyelv alapszókincsében1 gyakran megfigyelhető, hogy bizonyos sza
vak bizonyos más szavakkal különlegesen szorosan összetartozó párokat alkotnak. Ez a 
párképződés a temészetes nyelvérzék alapján tapasztalható, tisztán szemantikai jelenség. 
Olyan gyakori, hogy az összetartozó szavak között a kevésbé igényes nyelvhasználatkor 
többnyire nem tesznek semmiféle jelentésbeli különbséget; más esetekben viszont úgy tű
nik, mintha egymást szemantikailag teljesen kizáró szavakról lenne szó. E párok általában 
szinonimák vagy antonimák -  ellentétes értelmű szavak -  formájában ismeretesek. A szi
nonimáit a fogalmi azonossággal szokták azonosítani, noha a behatóbb elemzés mindig azt 
mutatja, hogy szinonim szavak sem stilárisan, sem logikailag nem cserélhetők fel.

Joggal feltételezhető, hogy e párképződés hátterében nem szavak, hanem fogalmak 
közötti dualitás rejlik; nem pusztán szavak, hanem fogalmak között áll fenn kapcsolat, 
mégpedig mind a szinonimia mind az antonimia esetében ugyanaz a kapcsolat.

E feltételezést különösen az támasztja alá, hogy nemcsak a szinonimák és az antoni
mák között állapítható meg az említett, rendkívül szoros összetartozás, hanem gyakran 
olyan szavak között is, melyek egyértelműen eltérő fogalmakat jelölnek.

Az egyik fogalomhoz -  összehasonlítva minden más, szóba jöhető fogalommal -  a 
természetes nyelvérzék alapján egy meghatározott másik fogalom társul. E társítás tisz
tán szemantikai jellegű. Nem játszik benne szerepet semmiféle más reláció, se hierarchikus 
(pl. generikus, rész-egész, stb.) se valamilyen befolyásolási (pl. ok-okozat, eszköz-rendel
tetés, tulajdonságjellemző, stb.) reláció. Nem beszélhetünk fogalmi mellérendelésről sem, 
mivel a pároknak nincs közös fölérendeltjük. (Mi lehetne a fölérendeltje például az 
AGYnak és ELMÉnek, az ADATnak és INFORMÁCIÓnak, a JELENTÉSnek és ÉRTE- 
LEMnek, stb.?) Mindezek a fogalmak relative, az ismert fogalmakhoz viszonyítva, tehát 
mindig csak a lehetséges fogalmak szemantikai kontextusán belül tartoznak a legszorosab
ban össze, legyen szó akár szinonimiáról, akár antonimiáról.

Ami a legfeltűnőbb, az eme összetartozás erős mivolta. E rendkívüli szorosság az, 
amely vizsgálatunk kiindulópontja: mit jelent, mi a háttere e koherenciának, amely mind 
a valódi szinonimia esetében, mind az antonimia esetében ugyanaz?

így például a KULTURÁhoz -  hangsúlyozzuk: a természetes nyelvérzék alapján, 
tisztán szemantikailag -  a leginkább szóba jöhető fogalmak közül (TÁRSADALOM,
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CIVILIZÁCIÓ, MŰVELTSÉG, TUDÁS, SZELLEM, stb.) a CIVILIZÁCIÓ tartozik a leg
szorosabban. További példák: ÉSZ-ÉRTELEM, ÁLLAPOT-MODALITÁS, TUDÁS 
-SZÜKSÉGSZERŰSÉG, stb.

2. A  szinonimja mint a legnagyobb pozitív szemantikai összetartozás („közelség’)

A fogalmi koherencia vagy hasonlóság e fajtájához tartozik a köznyelvből ismert szi- 
nonimia. Ha fogalmakat a terjedelmükkel reprezentálják, akkor az olyan fogalmaknak, 
mint JELENTÉS és ÉRTELEM, KUTYA és EB, KULTÚRA és CIVILIZÁCIÓ, stb., a ter
jedelme (a szavak jelölete) azonos lesz, noha a tartalmak (a szavak értelme) eltér. Joggal 
tehető fel a kérdés: ha azonos dologról van szó, ugyan miért nem szűntek meg e látszatra 
felesleges kettőződések a nyelvben? Miért élnek velük a nyelv igényes művelői feltűnő elő
szeretettel. Vagy lehetséges, hogy mégis különböző dolgokról is szó van?

A fogalmi kettősség jelensége arra utal, hogy itt egy különleges reláció létezik. A 
legközelebb hozzá talán még a hasonlóság áll; az, amit például KULTÚRÁn és amit CI- 
VILIZÁCIÓn értenek, különleges, mondhatnánk speciális módon hasonlítanak egymásra. 
Olyan hasonlóságról van szó, mely a maximális összetartozást, a legnagyobb lehetséges 
fogalmi koherenciát képviseli, mégpedig a szinonimák esetében a legnagyobb közelséget, 
mely két szó között tisztán szemantikailag egyáltalán még lehetséges. Az így összetartozó 
fogalmak tartalma szinte teljesen azonos. Úgy is mondhatjuk, hogy a tartalmuk között 
majdnem teljes strukturális megfelelés áll fenn.

A legnagyobb „közelség” tulajdonsága még alapvetőbb, elemibb tulajdonságra en
ged következtetni: a fogalmak közötti -  pozitív értelemben vett -  elérhetőségre vagy 
alternatívára. Mintha e fogalompárok azt fejeznék ki, hogy a bennük szereplő egyik foga
lom a másik számára elérhető és fordítva.

A továbbiakban hasonlóságon mindig a 2. pontban leírt legnagyobb szoros pozitív 
fogalmi összetartozást^ szigorú hasonlóságot értünk. Minden más, gyengébb hasonlóságot 
laza hasonlóságnak nevezzük fogalmi szinten. Pl. a KULTURA-CIVILIZÁCIÓ szigorú 
hasonlóság, a KULTÚRA-MŰVELTSÉG, KULTÚRA-SZELLEM pedig laza hasonlóságok. 
A szigorú szinonimia és laza szinonimia nyelvi szinten felel meg a két jelenségnek.

3. Az antonimia, mint a legnagyobb negatív szemantikai összetartozás („közelség”)

Az előbbiekben leírt rendkívül szoros összetartozásnak másik válfaja a fogalmi ellen
tét, az antonimia, mint KEZDET-VÉG, SEMMI-VALAMI, JÓ-ROSSZ, RENDETLEN
SÉG-REND, stb.2 Az összetartozás mértékét, erősségét illetően -  tisztán formálisan 
tehát -  lehetetlen különbséget találni például a szinonimia és az antonimia (például a 
FÜGGETLENSÉG-ÖNÁLLÓ és a FÜGGETLEN-FÜGGŐ) között. Mindkét pár ugyan
olyan mértékben koherens. Az összetartozás módját, tartalmát, a fogalmak közötti 
„távolság” nagyságát illetően azt mondhatjuk, hogy az ellentét a legnagyobb negatív „kö
zelséget” reprezentálja, mely két fogalom között tartalmilag egyáltalán lehetséges. Azt is 
mondhatjuk, hogy a tartalmak között inverz strukturális megfelelés áll fenn. Akárcsak a 
szinonimiák esetében, itt is valamiféle fogalmak közötti elérhetőségről van szó, alternatí
váról két fogalom között, amely az ellentét esetén negatív elérhetőség, negatív alternatíva.
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Mindezek alapján az ellentétnek, azaz a lehetséges legnagyobb negatív szemantikai 
„közelségnek” (= legnagyobb „távolságnak”) mint relációnak nem az ekvivalencia, a távol
ság hiánya, hanem a 2. pontban leírt összetartozás, a legnagyobb pozitív szemantikai „kö
zelség” (= legkisebb „távolság”), azaz tisztán szemantikailag a szinonimia inverz relációja.

4. A  graddcióláncok avagy az átmenetek

A lexikográfiában a polaritás erőssége alapján az antonimia több fokozatát külön
böztetik meg: beszélünk kontroverz (pl. REND-RENDETLENSÉG), komplementer 
(pl. KICSI-NAGY), és konverzív (pl. NYERÉS-VESZTÉS) ellentétről (Agricola 1977). 
Valójában arról van szó, hogy a legnagyobb szoros negatív és pozitív összetartozás között 
átmenetek lehetségesek. Erre utalnak az olyan gradációk („intenzitásfokozatok”), mint 
pl. HÜVÖS-HIDEG-LANGYOS-MELEG-FORRÓ. Az ilyen láncok egyes párjai között a
2. pontban tárgyalt pozitív szoros összetartozás, szigorú hasonlóság áll fenn. Ugyanakkor 
érzékelhető már némi ellentét is közöttük, különösen, ha szem előtt tartjuk a teljes gra- 
dációláncot.

E láncok mindig a kevesebből vezetnek a több felé. A HIDEG. . .-FORRÓ lánc ese
tében például a hőmennyiség, a FEKETE-. . .-FEHÉR lánc esetében a rezgésszám, a 
KICSI-. . .-NAGY esetében a kvantált mennyiség, a FIATAL-.. .-ÖREG esetében a kor,; 
az IDIÓTA-HÜLYE-OSTOBA-GYENGE ÉRTELMÚ-NEHÉZ FELFOGÁSU-FELFOGÓ- 
KÉPES-TANULÉKONY-ÉRTELMES-ESZES-OKOS-BÖLCS láncban a készség változá
sáról van szó.

5. A z összetett -  ± -  szoros fogalmi összetartozás: a reprezentáció

A legnagyobb szoros fogalmi összetartozásnak különleges, összetett változatát kép
viselik az olyan párok, mint például FÉNY-FOTON, AGY-ELME, TUDAT-LÉLEK, stb. 
Akárcsak a hasonlóság vagy az ellentét, ezek is ugyanannak a dolognak két alapvető meg
nyilvánulását képviselik. Ugyanaz a dolog két teljesen eltérő belső szerkezet, belső komp
lexitás formájában fogható fel, s e ténynek két fogalom felel meg! A fogalmi különbség
nek éppen e strukturális eltérés az alapja. Jól szemléltethető ez a következő mondatban: 
„A kultúra a társadalom elméje, a civilizáció a társadalom agya.” Az olyan fogalompárok
ról, mint KULTURA-CIVILIZÁCIÓ, AGY-ELME vagy FÉNY-FOTON se nem ellentétek, 
se nem hasonlóságok; róluk csak az állítható, hogy a két fogalom egymásnak minden más 
fogalomhoz képest a leginkább az alternatívái -  pozitív és negatív értelemben egyaránt.

6. A  legnagyobb fogalmi összetartozás és a nem-faj reláció

Valójában a tárgyalt legnagyobb fogalmi összetartozás mindegyik -  pozitív, negatív 
és összetett -  esetében ugyanarról van szó: egymással egyenrangú, egymásra leképzett 
fogalmi struktúrákról! E leképzés lehet relációtartó (a szigorú hasonlóság vagy az össze
tett szoros koherencia esetén, mint AGY-ELME), lehet a relációkat inverz módon megha
tározó (a komplementer és a konverzív ellentét esetén, mint FEKETE-FEHÉR), és lehet 
„relációvesztő” (a kontroverz ellentét esetén, mint AGY-AGYTALAN, REND-RENDET
LEN). A KUTYA és az EB ugyanúgy egy bizonyos dolog (= terjedelem) két különböző
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struktúrájú változatát képviseli, mint a JÓ és a ROSSZ, az AGY és az ELME, az APÁLY 
és a DAGÁLY vagy a MOLEKULA és a VEGYÜLET. Ahogy a -1  és +1 is ugyanaz a 
valami, ha előjelétől megfosztjuk! Egyetlen dolog és ugyanakkor kettő, mint ahogy a fény 
hullám is meg részecske is.

A legközelebb ehhez a szoros fogalmi összetartozáshoz a terjedelmek azonosságát 
illetően a generikus reláció áll. A PULI és a KUTYA, a ROSSZ és a TULAJDONSÁG, 
vagy a VEGYÜLET és az ÖSSZETETT ANYAG között is csak belső, intenzionális struk- 
túrális különbség van, egyébként ugyanazt a dolgot (= terjedelmet) képviselik. A PULI, a 
KUTYA, a RAGADOZÓ, az ÉLŐLÉNY, a LÉNY és a VALAMI esetében mindvégig 
ugyanarra a dologra mutathatunk, ha netán az érzékszerveink alapján akarunk azonosí
tani.

A generikus reláció esetében azonban a tartalmi különbözőség elsősorban mennyisé
gi: az általánosabb fogalomnak kevesebb az ismertetőjegye, mint a speciális fogalomnak, 
egyszerűbb a sturktúrája, de a struktúra típusa, jellege ugyanaz. Lényegében ugyanarról 
a belső struktúráról van szó a generikus fogalom esetében, mint a faj fogalom esetében, 
csak az előbbi kevesebb ismertetőjegyből épül fel. Az általunk tárgyalt szoros összetarto
zás esetében viszont nem az ilyen mennyiségi különbség a lényeges: elsősorban magának 
a stuktúrának az elrendeződése más! (Gondoljunk csak a TUDAT-LÉLEK, a FÉNY-FO
TON, vagy az AGY-ELME kettősére, de ugyanez érvényes a FEHÉR-FEKETE vagy a 
KUTYA-EB esetében is.)

7. A z azonosság mint nulla-reláció

A tárgyalt elérhetőséggel ugyancsak szorosan összefügg az „azonosság” kérdése. Ez a 
„reláció” különleges eset a fogalmi relációk világában. Ahogy ugyanis nem létezik a fizikai 
dolgok között két azonos, úgy nem létezik a fogalmak között sem. A tisztán fogalmi 
megközelítés alapján az azonossági reláció a zérus elem a fogalmi relációk között. Az 
azonosság esetén ugyanis nincs se másik fogalom, se másik belső struktúra (a „távolság” 
értéke nulla): az elérhetőség vagy az alternatíva érzékileg, empirikusan nem mutatható ki. 
Az azonosság tehát nem ellentéte az elérhetőségnek, hiszen nem jelent elérhetetlenséget!

Fogalmi szempontból az intenziók, a tartalom világának kezdetét képviseli ez a 
reláció: a zérus „távolságot” , ahol még minden hasonlóság és minden ellentét egybeesik. 
Ahol a — fogalmi -  reláció mint olyan még „semmi” .

Az ellentét a lehetséges legnagyobb pozitív szemantikai összetartozás. Az azonosság 
nem a hasonlóság — tehát a legnagyobb pozitív szemantikai összetartozás — inverz relá
ciója, hanem bármiféle szemantikai összetartozás hiánya. A szinonimiának az antonimia 
az ellentéte, az azonosság pedig mind a szinonimiának, mind az antonimiának az ellen
téte: azonossság esetén nincs két különböző fogalom, tehát nincs empirikus fogalmi relá
ció sem. Az azonossság az elemi szemantikai tér hiánya.

Azonosság csak abban tapasztalható, hogy két jel ugyanarra vonatkozik (ez az ek
vivalencia). A jelek világán kívül -  a dolgok és a fogalmak között (a tények világában)
-  nem létezik ekvivalencia, legfeljebb rendkívül nagy hasonlóság (= rendkívül kis ellentét). 
A formális logikában az ekvivalencia (=) és a nem-ekvivalencia (Ф), a fogalmak világában a 
hasonlóság és az ellentét a (b)analitikus. A gondolkodásnak mindkét pár fundamentális
-  ha tetszik: banális — eszköze.
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8.A párképződés egyetemes, de nyelvenként eltérő esetekben előforduló jelenség

A leírt összetartozás egy megfigyelt szóhalmazon belül — a természetes nyelvérzék 
alapján — nem ugyanazokban az esetekben tapasztalható, mint egy másik szóhalmazon 
belül. (Az INFORMÁCIÓ fogalma például egy olyan halmazban,melyből az ADAT hiány
zik, adott esetben a TUDÁSsal alkothat olyan párt, melyre a többi fogalomhoz viszonyít
va a legnagyobb szemantikai elérhetőség a jellemző, egy másik halmazban pedig, melyből 
a TUDÁS is hiányzik, mondjuk az ENERGIÁVAL, stb.) Csak ha a teljes szókincset vesz- 
szük figyelembe, határozható meg a legerősebb összetartozás egyértelműbben.3

A párok nyelvenként különbözhetnek (és koronként is változhatnak). Mindez mit 
sem változtat azon, hogy mindig vannak a nyelveknek olyan fogalmai, melyekre e dualitás 
jellemző. Az angolban például hiányzik a német KENNEN-WISSEN, a németben viszont 
nem adható tökéletesen vissza a BRAIN-MIND kettőssége.

A párok felismerése függ bizonyos szakismeretektől is. Az ENERGIA-KVANTUM 
pár esetében például a legerősebb összetartozás felismerése csak a mai fizika szemléleté
nek ismeretében lehetséges. Amint a szemlélet megváltozik, a szópár is elhalványodik és 
eltűnik a nyelvből, hogy egy másik helyen, mely fontossá válik, két másik szó által képvi
selten megjelenjék. Sokszor hosszú ideig csak az irodalom, a művészi igényű nyelvhaszná
lat őrzi öntudatlanul e kettősséget (mint pl. a JELENTÉS és ÉRTELEM esetében) és csak 
később, a differenciáltabb tudományos megközelítés kölcsönöz a szópár tagjainak már 
nem csak stilárisan megragadható szerepet (például a BEDEUTUNG és SINN esetében 
Frege, aki e két szót a „denotátum” és „fogalom |intenzió|” értelmében kezdte használni, 
vagy a MEANING és SENSE esetében Montague, aki e két szót az „abszolút intenzió” 
és a „kontextuális intenzió” értelmében használta). Minden jel szerint a nyelvérzék olykor 
már korán jelez valami finomabb megkülönböztetést, mielőtt még a tudományos vizsgálat 
e különbséget pontosabban feltárná.4

Az elmondottak alapján úgy fest, mintha a leírt szoros összetartozás a szemlélet 
alapján kényszerűen keletkeznék. „Elemi szemlélet” volna talán? A reláció „ősformája”? 
A fogalom „kezdete”?

Ugyanaz a fogalom lehet egy fogalomhoz maximális pozitív szemantikai „közelség
ben” és egy másikhoz maximális negatív szemantikai „közelségben” . (Például az ALTER
NATÍVA és a LEHETŐSÉG között maximális pozitív „közelség” , a LEHETŐSÉG és a 
LEHETETLENSÉG között maximális negatív „közelség” van.)

Első pillantásra az is lehetséges, hogy ugyanannak a szónak egynél több szinonimája 
legyen (azaz ugyanaz a szó több szóhoz kapcsolódik maximális közelségben). A ponto
sabb vizsgálat azonban kideríti, hogy ez csak azért tűnik így, mert a szócsoporton (szino
nima csoporton, mezőn) belül az egyes lehetséges szópárok maguk is párokat alkotnak 
más párokkal. Ezt az 1. ábrán látható példa jól szemlélteti. Minden szinonima- vagy anto- 
nimacsoporton belül egy adott fogalomhoz mindig van egy olyan fogalom, mely a többi
hez viszonyítva a leginkább hozzátartozik (lásd a II. részt)!
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1. ábra
Szoros fogalmi összetartozás a létszinten belül és a 

létszintek között

9. Szoros fogalmi összetartozás a létszinteken belül és a létszintek között

Ezek a példák inkább arra utalnak, hogy a tárgyalt fogalmi összetartozásnak két 
megnyilvánulása létezik. Vagy a dolgok azonos szintjén jelenik meg, vagy különböző léte
zési szintekhez tartozó dolgok között.5

Szemléltetően példázza ezt a (SZELLEM-LÉLEK) *-> (TEST-TUDAT) pár: az első 
pár a „spirituális, érzelmi, kevésbé determinált” szinten belül áll fenn. Ezzel szemben az 
ugyancsak szorosan összetartozó TEST *-> LÉLEK illetve TUDAT *-* SZELLEM, továb
bá TEST *-* SZELLEM és TUDAT *-* LÉLEK pár az említett két szint között állnak 
fenn. Az első összetartozási formát nevezhetjük „horizontális” , a másodikat pedig „verti
kális” összetartozásnak (a kötőjel a „horizontális”, a *-> jel a „vertikális” formát jelöli). 
Valahányszor egy „horizontális” és egy „vertikális” változat találkozik, a nyelvérzék össze
tartozást jelez „diagonális” irányban is (így a köznyelvben a TEST *-» LÉLEK vagy a 
TUDAT *-» LÉLEK párok reprezentálják a „diagonális” összefüggést, azaz a párok páro
sítását). Ez azonban már csak következménye annak, hogy a „vertikális” és „horizontális” 
irányban képződnek a párok.

A „horizontálisan” összetartozó párok ugyanazon a létszinten belül, a „vertikális” 
párok pedig a létszintek között képviselik a legnagyobb elérhetőséget. Ilyesmi érzékelhető 
például a VÉLETLEN-MEGHATÁROZOTTSÁG vagy a VALÓSZÍNŰSÉG-SZÜKSÉG
SZERŰSÉG (az elsőnek kézzelfoghatóbb, konkrétabb, fizikaibb, a másodiknak körvona- 
lazatlanabb, elvontabb, fogalmibb jellege van). Létszintek közötti dualitásnak tűnik a 
VÉLETLEN *-* VALÓSZÍNŰSÉG a MEGHATÁROZOTTSÁG SZÜKSÉGSZERŰ
SÉG, a VÉLETLEN *-*• SZÜKSÉGSZERŰSÉG és a MEGHATÁROZOTTSÁG *-> VA
LÓSZÍNŰSÉG; mindezek a párok „diagonálisan” szinonim illetve „diagonálisan” ellenté
tes relációkon alapulnak. Az egyik legismertebb létszintek közötti dualitás az AGY (fizi
kai szint) *-* ELME (lelki szint), a CIVILIZÁCIÓ *-> KULTÚRA, a FIZIKA/KÉ- 
MIA *-» BIOLÓGIA.

II. A vizsgálat

10. A nyelvérzéken alapuló tapasztalat

A leírt összetartozás nyelvesztétikai természetű. Ez az a szemantikai reláció, amely
nek felismerése talán a leginkább függ a nyelvérzéktől. A nyelvérzék alapján dönthető
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csak el, hogy például az AKADOZÓ, a SZAKASZOS és a SZÉTVÁLÓ közül a FOLY
TONOSHOZ az AKADOZÓ, a FOLYAMATOShoz a SZAKASZOS és az ÖSSZEFÜG
GŐHÖZ a SZÉTVÁLÓ áll a legközelebb. A nyelvérzék olyan, mint valami „matematikai” 
mérce a szemantikai tartományban. A fogalmi összefüggések itt tárgyalt szemantikai „jól- 
formáltsága” olyan folyamat eredménye, amely talán a leginkább Maturana (1982) auto- 
poézisével jellemezhető.

A tárgyalt összefüggések olyan fogalomtulajdonságokon alapulnak, melyek mindig 
csak más fogalmakhoz, végső soron pedig az adott párosításhoz viszonyítva érvényesek. 
Mivel a nyelvérzék következtében tapasztalatilag megragadhatók, a leírt reláció fennállá
sát kísérletileg is ellenőriztük.

11. A  kísérlet leírása

A vizsgálat módszere Osgood (1957) szemantikai differenciáljára emlékeztetett, 
azonban nem három faktort („jó-rossz” , „erős-gyenge” , „aktív-passzív”), hanem csak 
egyet („kevésbé megragadható-megragadható”), alkalmaztunk, és nem egyedi fogalmakat, 
hanem adott fogalomhalmazból fogalompárokat vizsáltunk.

A kísérletben résztvevő személyeknek az alábbi párok segítségével magyaráztuk 
meg, mit kell érteni a „kevésbé megragadható-megragadható” faktoron.6

„kevésbé megragadó (megra
gadhatatlan)”

„megragadhatóbb (megragadható)” :

„körvonalazatlan” vagy „körvonalazott” egymáshoz képest
„elmosódott” „korpuskuláris”
„átmenti” „tartós”
„pillanatnyi” „rögzített”
„időbeli” „térbeli (helyi)”
„relációs” „elemszerű”
„folytonos” „kiszkrét”
„mezőszerű” „kvantált”
„mély” „felszíni”
„belső (bennső)” „külső”
„elvont” „konkrét”
„tartalmi” „formai”

Az alábbi tulajdonságpárok segítségével a reláció irányáról is felvilágosítást próbál
tunk szerezni:
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„determináló” : „determinált” :

„ható” vagy „hatásnak kitett (hatott)” egymáshoz
„okozó” „okozott” képest
„működtető” „működtetett”
„gerjesztő” „gerjesztett”
„eredeti” „eredményezett”
„kezdeti (korábbi)” „befektetett (későbbi)”
„megelőző” „következő”

A vizsgálat első szakaszában a kísérleti személyek 30 kifejezést kaptak betűrendben 
(az I. táblázatban az aláhúzott szavak). Egy másik jegyzék ugyancsak betűrendben 150 
kifejezést tartalmazott; közülük kellett kiválasztani azokat, amelyek az első 30 kifejezés 
valamelyikéhez — összehasonlítva a többi kifejezéssel — szemantikailag a legközelebb 
álltak.

Az összerendezés megnehezítése érdekében a 150 kifejezést tartalmazó jegyzéket 
úgy állítottuk össze, hogy az egyes kifejezésekhez 4 -6  hasonló jelentésű kifejezés kapcso
lódott a jegyzéken belül (így pl. a CIVILIZÁCIÓ mellett ott szerepelt a TÁRSADALOM, 
EMBERSÉG, MŰVELTSÉG, SZELLEM, ÉLETMÓD, VISELKEDÉS is, hogy a KUL
TÚRA fogalmának párját nehezebben találhassák meg).

Az eredmény a vizsgált dualitás megítélésének nagyfokú egyezését bizonyította: 
a megkérdezettek több mint 80%-a az I. táblázatban feltüntetett párosítás mellett dön
tött!

A második szakaszban a megkérdezetteknek a kiválasztott párokon belül meg 
kellett állapítaniok az irányítást. Az eredmény ugyancsak az I. táblázatban található. Ha 
a reláció irányának megadásában az egyezés 40 és 60% között mozgott, a táblázatban 
mindkét irányt feltűntettük. Az irányt az elvontabb párok esetében a megkérdezettek 
világnézete erőteljesen befolyásolta. (A párok sorrendjét a táblázatban nem a kísérleti sze
mélyek határozták meg.)

„kevésbé megragadható 
(megragadhatatlan) ”

„megragadhatóbb (megragadható)”

NEMLÉT LÉT
SEMMI VALAMI
ENERGIA KVANTUM
FOLYTONOS MEGSZAKÍTOTT
FÉNY FOTON
TÓNUS SZÍN
SEBES GYORS
TÉMA TÁRGY
TÁRGY OBJEKTUM
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SZERVEZET ORGANIZMUS
EGYÉNISÉG EGYÉN
ELME AGY
LÉLEK TUDAT
SZELLEM KÍSÉRTET
MENYEGZŐ ESKÜVŐ
KUTYA EB
ÁBRÁZAT ARC
ÉRTELEM ÉSZ
TUDÁS ISMERET
INFORMÁCIÓ ADAT
REND RENDSZER
TERMÉSZET TÁRSADALOM
KULTÚRA CIVILIZÁCIÓ
TERMÉK ÁRU
ÉRTÉK ÁR
ÜGY ESET
VALÓSZÍNŰSÉG SZÜKSÉGSZERŰSÉG
ALTERNATÍVA LEHETŐSÉG
ÁLLAPOT MODALITÁS
LEHETETLEN LEHETSÉGES
ABSZTRAKT KONKRÉT
MINDENSÉG VILÁG
VEZÉR FÜHRER
BÉCS WIEN
SZÖGLET KORNER
ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉP COMPUTER
KUTYA CANIS

/. táblázat

Az aláhúzott 30 kifejezéshez 150 lehetséges, hasonló kifejezés közül ki kellett volna választani a 
hozzájuk legközelebb álló kifejezést és a kapott 30 pár tagjairól el kellett dönteni, hogy melyik a „ke
vésbé megragadható (megragadhatatlan)” illetve „megragadhatóbb (megragadható)”. Több mint 80% 
a táblázatban látható eredményt választotta.

A második szakaszban a 30 kifejezéshez még további 5 előre megadott kifejezés tár
sult (a táblázatban a vízszintes elválasztó vonal alatti kifejezések). Az eredmény amellett 
tanúskodik, hogy az idegen nyelvű kifejezésnek a köznyelvi használat hiánya miatt kisebb 
a „tartalma” és ezért „konkrétabbnak”, „meghatározottabbnak” fest a nyelvérzék számá
ra. Ez egyben azt is alátámasztja, hogy az anyanyelvi kifejezés és idegennyelvű megfelelő
je között a nyelvérzék alapján a vizsgálatunk tárgyát képviselő szemantikai összetartozás 
áll fenn. Ebből az az abszurdnak festő, de a nyelvhasználat gyakorlatában ténylegesen ta
pasztalható következtetés adódik, hogy ha anyanyelvi kontextusban idegennyelvű kifeje
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zést használnak, akkor nem ugyanazt a fogalmat jelölik, mintha az idegen kifejezés 
helyett az anyanyelvi megfelelőjét használták volna. Azaz a biológus nem egészen ugyan
azt érti azon, amikor a CANIS kifejezést használja, mint amikor a KUTYA kifejezést 
használja. Éppen azért használja szívesebben az idegen nyelvű kifejezést — akárcsak az or
vosok —, mert annak determináltabb fogalom felel meg, mint az anyanyelvi kifejezésnek.

12. A szoros fogalmi összetartozás időbeli megfelelője: az igei-processzuális összetartozás

Bizonyos szópárok az általunk használt tulajdonságpárral nem értékelhetők. Ilyen 
párokat az igék (és a belőlük képzett főnevek) alkothatnak, ha ezeket a „kezdeti(bb)-be- 
fejezett(ebb)” tulajdonságpár segítségével rendezik (pl. KELETKEZÉS-ELMÚLÁS. KÍ
VÁNÁS-CSALÓDÁS, ELINDULÁS-MEGÉRKEZÉS, stb.). Ezek a konverz ellentétek. Az 
így keletkező gradációláncot „akciófajtának” („Aktionsart”) nevezik. Különösen jól meg
figyelhető Ballmer (1983) igeosztályozási rendszerében. E láncban vagy dimenzióban a 
szavak egy adott folyamat különböző szakaszait jelentik: a kezdetet, tartamot, véget 
(vagy nyelvészeti kifejezésekkel: stativ-inchoativ-accelerativ-durativ-elaborativ-terminativ- 
-postparativ-refektiv stb.kifejezéseket.). Az ilyen láncokat illetve fogalompárokat az idő
beli sorrend tartja össze, bennük az időbeli ellentét érzékelhető (pl. GONDOLKODÁS- 
-MEGSZÓLALÁS-BESZÉLÉS-HALLGATÁS-MEGÉRTÉS-EGYETÉRTÉS/ELUT ÁSÍ
TÁS).

Az „akciófajta” a 4. pontban tárgyalt HIDEG-. . .-FORRÓ gradációlánchoz hason
lít. Azt a gradációláncot a szubsztanciális, „térbeli” tulajdonságfokozatok struktúrálják. 
Az így keletező dimenziót nevezhetjük „mennyiségfoknak” , mivel benne az „akciót” 
hordozó közeg, a szubsztancia tulajdonságfokozatai nyilvánulnak meg szemantikailag. 
Az „akciófajta” párjainak faktora a „kezdetibb (koraibb)-befejezettebb (későbbi)” , a 
„mennyiségfok” faktora pedig a „kevesebb-több” . -

Az „akciófajta” mellett Ballmer (1983) kidolgozott egy teljesen új gradációláncot 
is, a „beavatkozási fokot” („Eingriffsgrad”): nevét onnan kapta, hogy e dimenzió mentén 
a folyamat hordozója, alanya egyre nagyobb ellenőrzést gyakorol a környezetén; a kör
nyezettel folytatott interakció egyre intenzívebb lesz. Ez a puszta tényállástól a biológiai 
tevékenységeken és társadalmi cselekvéseken át a diszkurzív aktusokig vezet. A folyama
tok alanya közben egyre összetettebb. Kezdetben semmiféle alany nincs (van, érvényes, 
folyik, esik, stb.), aztán élettelen alanyok következnek (keletkezik, létezik, megszűnik, 
stb.), majd élőlények (ébred, él, meghal) és növényi, állati, végül emberi alanyok 
(pl. KEZDŐDÉS-KELETKEZÉS-SZÜLETÉS-IRÁNYULÁS-AKARÁS-FELISMERÉS,
vagy LÉTEZÉS-LEFOLYÁS-TEVÉKENYSÉG-CSINÁLÁS/CSELEKVÉS-GONDOLÁS 
stb.).

Az ebben a dimenzióban összetartozóként érzékelt párokat a legjobban a „hatás ál
tal kevésbé formált (formálatlanabb)-hatás által formált(abb)” faktor jellemezhetné, 
amely viszont feltűnően koherens a vizsgálatunkban használt tulajdonságpárral; ezzel 
szemben a ,,kezdeti(bb)-befejezett(ebb)” pár inkább az ellentéte.

Az „akciófajta” Ballmer (1983) és Ballmer-Dreher (1983) szerint a „tárgyak, szer
vezetek és cselekvések ontogenezisével függ össze: e dimenzióban olyan folyamatok kap
csolódnak, melyeknek kezdete és vége van. A „beavatkozási fok” mentén ezzel szemben

Könyvtári Figyelő (33) 1987/2
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nyitott folyamat érvényesül: a kozmológiai filogenezis, legfelső — mai — szintjén a tipi
kusan emberi tevékenységekkel.” Azonban mindkét dimenzió valójában az igei-procesz- 
szuáiis megfelelője a főnévi-szubsztanciális, „térbeli” „mennyiségfoknak” . Az „akció
fajta” az „időbeli” ellentét (negatív szoros összetartozás), a „beavatkozási fok” pedig az 
„időbeli” hasonlósága (pozitív szoros összetartozás).

A lényeg: mindhárom gradációláncon belül (és között is!) ugyanaz a reláció, a po
zitív illetve negatív szoros fogalmi összetartozás érvényesül. A természetes nyelvérzék 
ezt érzékeli.

Tehát mind Ballmer igeosztályozási rendszerének két alapdimenziója, mind a többi 
akeiófajta-típus (Ballmer 1983, 9. megjegyzés), mind pedig az általunk vizsgált szópárok 
ugyanazon a szoros fogalmi összetartozáson alapulnak. Ez még a szigorú hasonlóságra (a 
valódi szinonimákra) is érvényes: ezek is különböznek fogalmilag, de bennük az előbbi di
menziók egybeesnek. Ők mind a „megragadhatóság”, mind az „időbeliség” (a „kezdetibb- 
-későbbi”), mind a „térbeliség” (a „kevesebb-több”) faktorai szerint különböznek, de a 
leginkább talán az első szerint. Ez az összetartozás minden jel szerint az építőelem szere
pét tölti be a relációk között, mégpedig nagyon primer formában.

III. Az eredmények értelmezése: a relációkvantum

13. A jelentés kvantáltsága

Az előzőekben megvizsgált szoros fogalmi összetartozás egyetlen ismert relációval 
sem azonos. Magába foglalja a hasonlóságot, a reprezentációt és az ellentétet, de mégsincs 
szó a hagyományos értelemben vett mellérendelésről, hiszen a kapcsolatban álló fogal
maknak nem mutatható ki közös fölérendelt fogalma. Minek a közös alárendeltje például 
az AGY ÉS AZ ELME, az ADAT és az INFORMÁCIÓ, a KEZDET és a VÉG, vagy a 
REND és a RENDETLENSÉG? Csak az őket elgondoló szubjektum foga össze {Pittioni 
1984jp

Ez az összetartozás minden jel szerint a fogalom belső szerkezetének az eltérésén 
alapszik. A strukrúra- vagy komplexitáseltérés mint valami ellentét ragadható meg, ami 
még a tökéletes szinonimák — a szigorú hasonlóság — esetében is tapasztalható. E külön
bözőség azonban csak akkor észlelhető, ha valami összetartozik.

Ez az összetartozás nem más, mint a legegyszerűbb gondolkodási művelet, a megkü
lönböztetés elemi formája, melyen minden további megértés alapul. A szemantikai szer
kezet a szorosan összetartozó fogalompárok formájában őrzi ezt az elemi formát, mint a 
reláció archetípusát: Azt is mondhatjuk, hogy ez az összetartozás a megértés elemi egy
sége: a relációkvantum: E kvantum szerkezetét az alábbi táblázat foglalja össze:
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Azonosság' 01 nincs reláció: 
nincs szemantikai tér

Pozitív szinonima formájában meg
nyilvánuló legszorosabb fogalmi 
összetartozás: hasonlóság

+1 egy ségnyi pozitív reláció: van 
szemantikai tér

Kompex ± reprezentáció formájában 
megnyilvánuló legszorosabb fogalmi 
összetartozás: reprezentáció

±1 egységnyi ±reláció: 
van szemantikai tér

Negatív antonimia formájában meg
nyilvánuló legszorosabb fogalmi 
összetartozás: ellentét

- I egységnyi negatív reláció: 
van szemantikai tér

A megértés, a tartalom kvantált. Minden, ami gondolható, csak e kvantált határo
kon belül, eme egységekből felépítve gondolható. A hasonlóságnál pontosabban semmi 
sem azonosítható és az ellentétnél nagyobb mértékben semmi sem különböztethető meg.

E tény valójában mindennapos tapasztalat, melyet azonban a racionalista szemlélet 
eltakar. A racionalista program követője széválasztja egymástól a fizikait és a szellemit, a 
fogalmit és a dologit, az égit és a földit. Ezért kénytelen a dolgokat a dolgokkal — és csak 
a dolgokkal -  azonosítani (mérni), vagy legalábbis azt hiszi, hogy ezt teszi. Holott azo
nosítani (mérni) csak az elmeként megnyilvánuló -  működő -  aggyal lehet. Az elmeként 
megnyilvánuló agy pedig minden jel szerint kvantáltan azonosít (mér). Mert amikor az 
elme elme -  azaz agyműködés - ,  akkor nem agy, mivel a működés nem azonos azzal, ami 
működik — a működés és a működő elválaszthatatlan összetartozása ellenére sem!

Más szóval: egy dolog fogalmi megragadásakor elvileg elkerülhetetlen, hogy ne egy
szerre két (talán: legalább két) egymástól elválaszthatatlan fogalom keletkezzék: maradék
talanul egyik sem reprezentálhatja az adott dolgot.

A szemantikai térnek mind „befelé” , mind pedig „kifelé” határa van. E tény korre
lativ megfogalmazása talán így hangzik: a szemantikai tér „görbült” .

14. A kvantáltság, m int a hordozó és a jel közötti „távolság”

Szerkezetileg e reláció felfogható hordozott és hordozó viszonyának. Az egyik fo
galom a másik fogalom hordozójának a szerepét játsza. Mintha nemcsak egy denotátum- 
nak lehetne jele, hanem az egyik fogalomnak is lehetne jele egy másik fogalom (és így az 
egyik dolognak is lehetne jele a másik dolog). Jól megfigyelhető ez az olyan párok eseté
ben, mint ANYAG-ENERGIA, FOTON-FÉNY, AGY-ELME vagy CIVILIZÁCIÓ-KUL
TÚRA. Ilyen értelemben az antonimia azt jelenti, hogy az egyik fogalom (pl. a JÓ) már 
csak annyiban lehet „jele” a másiknak (a ROSSZnak), hogy azt nem jelöli, és a szinoni
mja azt jelenti, hogy az egyik fogalom már csak annyiban létezik, amennyiben a másikat 
jelöli (pl. KUTYA-EB).

E reláció láncszerű ismétlődésével egyre komplexebb létszintek épülnek egymásra.8
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ZÁCIÓS RALIS

A szoros fogalmi összetartozás alapján felépülő létszintek

Lehetséges, hogy a kvantáltság nem más, mint az a távolság, amely a hordozó és 
a jel között fennáll: a legkisebb ugrás, amely megragadhatóan létezik!

Azáltal, hogy az egyik fogalom hordozza a másikat, a hordozott fogalom a hordozó 
fogalom számára elérhető.9 (Értelemszerűen vonatkozik ez a Ballmer által felismert igei 
kapcsolatláncokra is az „akciófok” irányában (Ballmer-Dreher 1983)). Az ilyen reláció
láncok az alapjai annak, hogy egy fogalom egy másik fogalom szempontjából alternativa-e 
vagy sem. Mégpedig alternatívája elemi, szemantikailag abszolút érvényes értelemben. Ezt 
az alternatívát éppen a nyelvérzék ragadja meg: a nyelvérzék nem más, mint az ilyen alter
natívák megragadása). Alternatíva helyett élhetünk a szimmetria geometriaibb hasonlatá
val is.

A vizsgált reláció a fogalmak közötti elemi, egységnyi elérhetőséget biztosítja, 
ahogy ezt két lehetséges világ között a modális logikában értik Világon itt
fogalmat értünk, azzal a megszorítással, hogy minden fogalompárhoz ugyanaz a tárgyalási 
univerzum tartozik: az, melyet a nyelv szavainak összessége az adott pillanatban meghatá
roz.

Ezek az elérhetőségek olyan struktúrát alkotnak, melyek legnagyobbrészt a fogalmi 
szemantikai jelenség mélyén rejtőzik. Csak néhány eleme jelenik meg a nyelv felszínén, 
akár a jéghegy csúcsa: a szinonimiák és antonimiák.

15. A toleráns oppozició: az intencionális szétválás

A vizsgálatunk eredményéből következik, hogy minden hasonlóság alapja az ellen
tét. Más szóval: az ellentétek hasonlóak!

Mivel ez az összetartozás a legnagyobb hasonlóságot is az ellentét által fűzi össze és 
fordítva, ezért egy „toleráns oppozició” ; mivel pedig elemi fogalmi eltérés, ezért „inten- 
zionális szétválás” 10. Mivel pedig mértékét se pozitív, se negatív értelemben semmilyen 
reláció nem lépheti túl, ezért határérték: relációkvantum.

Az intenzionális szétválás a legjobban a fény természetével szemléltethető. Ahogy 
a fény egyszerre foton és hullámjelenség, úgy az intenzionális szétválás egyszerre reláció 
és relációkvantum.

Minden más reláció e szétválás alapján keletkezett. Más szóval: minden más reláció 
(pl. a generikus, a partitiv, stb.) e relációkvantumból épül fel, s ezért ugyancsak kvantált. 
A többi fogalmi reláció további, már durvább szétválásokat képviselnek, melyek az inten-
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zionális mikrovilágtól a makrovilághoz vezetnek. A reláció, s ezen keresztül a fogalmak 
felismeréséhez az intenzionális szétválás tudati/lelki élményére volt/van szükség.

E szétválás tulajdonságpárok -  faktorok -  segítségével ragadható meg. A faktorok 
a szemlélet három legáltalánosabb összetevőjét képviselik: a térbeliséget (a szubsztanciali- 
tást), az időbeliséget (a processzualitást), és a téridőbeliséget (az evonluciót, a reprezentá
ciót). Ennek megfelelően ismerhető fel a szoros fogalmi összetartozás (= az intenzionális 
szétválás) három alaptípusa: a komplementer ellentét, a konverziv ellentét és a reprezen
táció. A szigorú hasonlóságban és a kontroverz ellentétben még mindhárom alaptípus egy
beesik. Ők az intenzionális szétválás primer formái.
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3 . áb
A z intenzionális szétválás (a szoros fogalmi összetartozás alaptípusai)

Az intenzionális szétválás a jelentés — a szemantika — legapróbb részletében is érvé
nyesül. A szinonimia és az ellentét csak látható megjelenési formája a nyelv felszínén, hír
adás arról az intencionális mélystruktúráról, mely egyáltalán lehetővé teszi a fogalomalko
tást. E mélystruktúra szellemileg rég felfogott és a kultúra által végtelenül sokszor igazolt 
különböző erősségű alternatívákból, elérhetőségekből, összehasonlításokból, megkülön
böztetésekből áll, melyet a beszélt nyelv formájában archetipikusan tárol a kollektív 
emlékezet. S ezek az alternatívák kvantáltak: intenzionális szétválásokból -  relációkvan
tumokból — épülnek fel, melyek a jelentés állandóan érvényesülő szerkezeti elemei. Erre 
utal a tény, hogy a mindennapos nyelvhasználatban még a teljesen azonos jelentésű szavak 
esetén is nyomban érvényesül a hatása: így veszik át például az idegen szavak a pontosabb, 
meghatározóbb szerepet az anyanyelvi kifejezésekhez képest. E tényt vizsgálatunk meg
erősítette.
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16. A z intenzionális szétválás jelentősége

A szinonimaként, antonimaként vagy reprezentációként érzékelt fogalompárok a 
szemantikai mélystruktúrának a nyelv felszínére jutott véletlenszerű nyomai. Nyelvenként 
és koronként eltérő módon, de szétszórtan minden nyelvben megtalálhatók. Elvileg azon
ban minden dolognak két (talán: legalább két) egymással egyenrangú változata, s ezért két 
(talán: legalább két) fogalma lehet. A RÉSZECSKE nincs HULLÁM, a SZIMMETRIA 
nincs ANTISZIMMETRIA, a FÖLD nincs MENNY és az ÉG nincs POKOL nélkül. Ez az 
egységnyi kettősség olyan szerepet játszik az értelem számára, mint a számok között a 
±1. Aki képes felfogni e kettősséget, az meg tud tanulni fogalmat alkotni, aki képes fel
fogni, mi az, hogy egy darab, az képes megtanulni számolni.

Valójában tehát nem az a kérdés, hogy miért vannak egyáltalán szinonimák és an to  
nimák, hanem az, hogy miért nem minden fogalomnak jelölik nyelvileg a párját?11

A gondolkodás differenciáltságától függ, hogy e toleranciapárokról mennyire szer
zünk tudomást. Az, hogy nincs mindegyik nyelvileg kifejezve, az az aszimmetria ebben az 
elvileg adott szimmetriában; éppen eme aszimmetria alapján lehet következtetni a sze
mantikai mélystruktúra — az értelem szerkezetének — valódi természetére. Körülbelül 
úgy, ahogy az 1964-ben felfedezett, a világmindenség minden irányából származó kozmi
kus háttérsugárzásból következtetni lehetett a korai univerzum keletkezésére.12

Az intenzionális tolerancia a még minden tartalomtól mentes, egységnyi alternatí
vát vagy elérhetőséget képviseli: az elvonatkoztatás ősformáját. Azt is mondhatnánk, hogy 
egységnyi tartalmi -  szemantikai -  szimmetria. Arról az eredeti, első szellemi élményről 
tájékoztat, amely már nem kizárólag érzéki tapasztalaton, nem is kizárólag e tapasztalat 
észlelésén — tehát a puszta asszociáción -  alapszik, hanem az észlelés felfogásán, amely 
által létrejöhetett a fogalom, az osztály és ezen keresztül a megismerés.

MEGJEGYZÉSEK

1. Az alapszókincs létezése egyelőre még csak a természetes nyelvérzéken alapuló feltételezés. 
Wabrig (1978) -  számítógéppel feldolgozva saját szótárának szóértelmezéseit -  megpróbálko
zott a német alapszókincs megállapításával. A nem intellektuális eljárás meglepően nagy szám
értéket eredményezett (13000 alapszót). Ballmer (1983) kizárólag az igékkel foglalkozott; in
tellektuális úton -  szemantikailag („saját kontextusukon belül”) osztályozva a szavakat -  kb. 
1300 igei kategóriához jutott, melyek még további általánosabb kategóriába foglalhatók össze.

2. Az ellentét nem keverendő össze a tagadással. A RENDETLENSÉG nem a REND, a FEKETE 
nem a FEHÉR tagadása, azaz nem a REND, illetve a FEKETE fogalom terjedelmének komple
menter halmaza, hanem az, ami a REND vagy a FEKETE fajtájával ellentétes. A FEKETE ellen
téte nem jelent se zöldet, se NÖVEKEDÉST, hanem csakis és kizárólag FEHÉRET. A Strawson- 
preszuppozíció alapján mind p-ből, mind pedig пет-р-Ъ6\ ugyanaz a q következik (más szóval: a 
REND és a RENDETLENSÉG együttesen egy közös -  de a nyelv által nem jelölt -  fogalmat 
feltételez). A releváns logika eme speciális bizonyítására hivatkozva Ballmer-Dreher (1983) arra 
mutatnak rá, hogy folyamat és ellentétes folyamata közös hordozó folyamatot implikál (a szer
zők ezt bázis-folyamatnak nevezték), mely mintegy fenntartja, lehetővé teszi az ellentétpárat. 
(Pl. a CSELEKVÉSből és NEMCSELEKVÉSből egyaránt az ÉBRENLÉT következik, az ÉBREN- 
LÉTből és ALVÁSból az ÉLET stb.).

3. Az elvont fogalmak nem vonatkoznak egyértelműen a valóságra, ezért osztályozásuk nem az ál
taluk képviselt dolgok, hanem a többi elvont fogalom alapján lehetséges csak. Ballmer (1983) 
ebben az összefüggésben „szituatív kontextusfüggésről” beszél.
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4. Egy ilyesfajta különbségre utaltak Wabrig (1978) kapcsán is. Scheele a német NAFANG és 
BEGINN szinonimákról azt mondta: „Nyelvérzékem azt mondja, hogy BEGINNnak időbeli, az 
ANFANGnak térbeli jellege van.” Wahrig is egyetértett azzal, hogy még e két, tökéletesnek 
számító szinonima esetén sem beszélhetünk teljes felcserélhetőségről.

5. A létszinteken, integrációs szinteken a természet, a társadalom és a szellemi élet egymásra épü
lő, egyre komplexebb szintjeit értjük (.Dahlberg 1974, pp. 228-233).

6. A kísérlet sok magyarázatot igényelt, mivel a siker feltétele a szavak jelentésének differenciált 
ismerete volt. A 100 kísérleti személyből végül 50 nem adta fel; a kevés résztvevő következté
ben az eredmények statisztikaüag nincsenek megalapozva.

7. Pittioni az ellentétes részek és az egész összefüggését a legegyszerűbb gondolkodási műveletek 
eredményének tekinti, mint amilyen a megkülönböztetés: ,,. . .А-t mind B-től különböző vala
mit ragadják meg. Ennek hátterében azonban ott kell lennie egy mind А-t, mind pedig В-t (sőt 
talán a megkülönböztető szubjektumot is) magába foglaló, fölérendelt C-nek is. . .  A megkülön
böztetéskor még nincs C, legalábbis nincs jelen ugyanabban az értelemben, mint A és B; mégis, a 
megkülönböztetésre nem kerülhetne sor, A és В (mint megkülönböztethetők) nem volnának 
gondolhatok, ha ez a C nem léteznék.” A őc/zwűwscw-preszuppoziciónak és Ballmer „podieren” 
relációjának lényegében ez az alapja (Ballmer-Dreher 1983).

8. E kapcsolatláncok alapján megkíséreltük kidolgozni a tárgyak és ismeretterületek három dimen- 
zionális rendszerét (Ungváry 19.85)

9. A fogalmak eme egymásba skatulyázott szerkezete mögött az elme héj szerkezetének befolyása 
gyanítható. A fogalmi vüág úgy is felfogható, mint az elme funkcionális szerkezetének megfe
lelő élmény. A fogalom eszerint az elme rétegszerkezetének élménye, öningerléskor egy repre
zentációs rendszer formájában jelenik meg a tudatban (Osgood, p.324).
Ballmer (1983) még tovább megy, amikor feltételezi, hogy az igék általa felismert osztályozási 
rendszere és Mendelejev periódusos rendszere között „nem csak a metafora értelmében létezik 
párhuzamosság”.

10. Olyasmi ez, mint Othmar Spann -  mai füllel kissé romantikusan hangzó -  „magasabbrendű 
kettőződése” („Entzweiung höherer Ordnung”). Spann szerint ez történik, ha valami egész két 
egymást kizáró részre válik szét, melynek nincs közös nem-fogalma (fölérendeltje), holott vala
mi egészéből származtak: a teremtés olyan szétválásokkal kezdődik, mint ANYAG és SZEL
LEM. Egyiknek sincs prioritása a másikhoz képest. Eme „EGÉSZ” helyett immár azt mondhat
juk: a (még csak lehetséges, potenciális) FOGALOM. Ez egyébként összhangban van Pittioni 
(1984) interpretációjával Spann elméletéről: Pittioni FOGALOM helyett a filozófiailag szokáso
sabb SZUBJEKTUMról és annak tevékenységéről -  például a kivetítésről -  beszél. Az intencio
nális szétválással, azaz az ellentét szubjektív megragadásával, felfogásával kezdődik a konkrét és 
egyre konkrétabb fogalmak és fogalmi relációk felismerése. De mind tartalmazza a folyamat 
első, legkoraibb mozzanatát: az ellentét formájában megnyüvánuló intenzionális szétválást. 
Benne nyilvánul meg, hogy „a szubjektum kivetítése nélkül nem ismerhető meg az objektum.

11. Az intenzionális szétválás szemléletileg a kultúrával egyidős. Fogalmak helyett azonban rendkí
vül gyakran a dolgokat tartották koherenseknek. Az emberiség természetes jelrendszereiben 
például kapcsolat létezik a külvilág dolgai és az azokat felfogó érzékszervek -  avagy a makro- 
kozmosz és a mikrokozmosz (a szemantika két síkja) -  között. így számos kultúrában össze- 
tartozónak fogják fel a szemet és a napot, s ennek nyoma maradt néhány nyelvben, melyben a 
szem és a nap szavának ugyanaz az etimológiája. „A szem és a nap összehasonlítása egyidős az 
emberi nemmel. Ennek az összehasonlításnak nem a tudomány a kiindulópontja... Érdemes né
ha bepülantani ebbe a világba, amelyből felfakadhat néhány tudományos hipotézisforrása.” 
-  írja az orosz szemfizikus. Sz. I. Vavilov (id. Sztyepanov 1976, pp.235). Az ilyen összekapcso
lásoknak persze ma is se szeri, se száma: így a vüágosság és a megismerés koherenciáját ma is a 
legtermészetesebb dolognak tartjuk. Ha ezeket a mitikus összehasonlításokat nem is tekintik 
tudományosnak, azt mindenesetre nem árt szem előtt tartani, hogy a tudomány kiindulópontjai 
viszont az ilyen összehasonlítások szoktak lenni.

12. A Bell Telephone Laboratory két rádiómérnöke, Arno Penzias és Robert W. Wilson a távközlé
si műholdak számára nyugodt hullámsávtartományt kerestek. így fedezték fel, hogy az egész
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világegyetemet minden irányból egyenletes elektromágneses zaj tölti ki, mely a 2,7 K° hőmér
sékletnek felel meg. E háttérsugárzás tulajdonságai alapján lehetett rekonstruálni a forró univer
zum első néhány milliomod másodpercének eseményeit.
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