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1. A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLKITŐZÉSEI 

 
A biológia nagymúltú fogalmi–módszertani kérdésköre, a modern fajproblematika 

[Species Problem, SP] két, egymással összefüggı kérdésbıl tevıdik össze: (1) 

hogyan definiálható a biológiai fajok fogalma, ill. kategóriája, valamint (2) hogyan, 

milyen elvek alapján határolhatók el egymástól a kategória tagjai, az egyes fajok 

vagy fajtaxonok (HEY, 2001b). Az SP-re vonatkozóan az elmúlt évtizedekben számos 

megoldási kísérlet született. Ezen kísérletek közös vonása, hogy mind az SP tartós 

voltára keresnek magyarázatot, vagyis annak tényezıit igyekeznek azonosítani. A 

magyarázatok egy sajátos, és az utóbbi néhány évben elıtérbe került csoportja a 

kognitív tudomány területérıl származik. Ezeknek az értékeléseknek a közös 

konklúziója, hogy a „rejtvény” kulcsát a szakértıi tudás szervezıdését is szabályozó 

kognitív (pszichológiai) tényezık szolgáltatják, amelyek fenntartják az SP-t tápláló és 

meghatározó fogalmi problémákat. 

Ezekre az eredményekre alapozva fogalmazhatjuk meg az ún. „kognitív hipotézist” 

a fajproblematika vonatkozásában, amely a dolgozat kiindulópontja. A hipotézis 

értelmében, ha a fajproblematika szerkezetét feltárjuk, és sikeresen azonosítjuk 

azokat az elemeket, amelyek az SP tartós, „önfenntartó” jellegéért felelısek, úgy 

állítható, hogy ezek az elemek kognitív–pszichológiai tényezık. 

A kutatás alapkérdése a kognitív hipotézis fenntarthatóságára irányul. A vizsgálat 

három fı szakaszra tagolódik.  

(1) Középpontjában a fajdefiníciókra vonatkozó többdimenziós elméleti vita átfogó 

formális modelljének felépítése áll, amely alkalmas azoknak a fogalmi 

kapcsolatoknak az ábrázolására, amelyek a diskurzus tényleges sarokpontjait 

alkotják. A modell megfelelı magyarázóerıvel rendelkezhet az SP tartósságát 

illetıen. 

(2) A kutatás másik tengelyét kognitív hipotézis kifejtése, a fajok fogalmával és a 

fajproblematikával összefüggı kognitív megközelítések feltérképezése és az 

elıbbihez hasonló formális rekonstrukciója képviseli.  

(3) A kettı metszéspontjában a két modell viszonyának elemzése áll: A 

fajproblematika szerkezetét tükrözı modell és a kognitív modell kapcsolata 

megmutatja, hogy a kognitív hipotézis elméletileg mennyire lehet helytálló. 

 

2. A VIZSGÁLT TERÜLET KÖRÜLHATÁROLÁSA: AZ INTERDISZCIPLINÁRIS 

FAJPROBLEMATIKA (ISP) 
 

Az SP huszadik századi diskurzusának a szaktudománnyal egyenrangú résztvevıje és 

alapvetı alakító tényezıje a tudományfilozófiának a biológia kérdéseire 

specializálódott ága, a biológiafilozófia. Az 1960–70-es években Michael Ghiselin 

biológus és David Hull tudományfilozófus fogalmazta meg az ún. 

individuumhipotézist a fajok ontológiai státusára vonatkozóan, miszerint a taxonok 

nem természeti fajták vagy osztályok  (GHISELIN, 1974, HULL, 1978), hanem 

ontológiai értelemben vett individuumok (species-as-individuals; SAI). Az 

individuumhipotézis széles körő kritikai recepciója a biológusok és 
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biológiafilozófusok körében egyaránt máig tartó heves vitákat eredményezett, 

amelyekben egyforma súllyal jelentek meg a hipotézis szőken vett tartalmára 

vonatkozó biológiai, ontológiai, logikai, szemantikai stb. érvek, valamint annak a 

programnak a kritikája, miszerint ez a filozófiai álláspont olyan szemléleti alapot 

teremt, amely felszámolja a fajfogalom problémáját, az SP-t (GHISELIN, 1981a). A 

biofilozófiában továbbá egy sor vitapont alakult ki az SP felszámolhatóságáról, 

amelyek a fajfogalmak sokaságát, a fajkategória realitását, objektivitását érintették 

(pluralizmus–monizmus, realizmus–antirealizmus stb.). 

A fajfogalom körüli elméleti vita közelebbi vizsgálata azt mutatja, hogy e két fogalmi 

szint, (1) a biológiai–szakmetodológiai szint és (2) a biofilozófiai szint  nem pusztán 

fogalmi: a kapcsolat oksági szerepet játszik a diskurzus alakulásában. Ez a 

hipotetikus jellegő állítás képezi az alapját a dolgozatban vizsgált diskurzus 

körülhatárolásának, amelyre az interdiszciplináris fajproblematika  (ISP) terminust 

alkalmazzuk. Az ISP-t általánosan úgy határozzuk meg, mint a modern 

fajproblematika elméleti és tudományfilozófiai vitáját az 1970-es évektıl napjainkig. 

A dolgozatban ezért járulékos célkitőzésként jelenik meg az interdiszciplinaritásra 

vonatkozó segédhipotézis vizsgálata, miszerint a fajproblematika fennmaradásának 

tényezıit az ISP kontextusában lehet sikeresen azonosítani (vagyis az „ISP” valós 

diskurzust takar). 

 

3. A MODELL ELİKÉSZÍTÉSE: AZ ISP DISKURZUSÁNAK REKONSTRUKCIÓJA 
 

Módszerek 

Az ISP rekonstrukciójához három, egymásra épülı és egymást kölcsönösen 

kiegészítı eljárást alkalmazunk, ezek: 

(A) Az ISP diskurzusának (narratív) fogalmi rekonstrukciója, a központi fogalmak 

azonosítása; 

(B) A diskurzust jellemzı minta feldolgozása esettanulmányok formájában; 

(C) A diskurzus szervezıdésének vizsgálata a minta speciális tartalomelemzése 

révén. 

(A) A dolgozat 1–3. fejezete az ISP diskurzusát tradícionálisan részletezi. A fejezetek 

a problematika modern történetében kibontakozó fıbb vitapontok azonosítását, 

valamint a vitapontokhoz kapcsolódó egyes álláspontok és érvek rekonstrukcióját 

célozzák. Az ISP összetevıinek meghatározása és rendszerezése képezi alapját a (B)–

(C) eljárásnak. 

 A (B)–(C) eljárás az interdiszciplináris fajprobléma szerkezetének analitikus 

meghatározására szolgál. Mindkét módszer alapja egy tudományelméleti modell, 

amely az ún.  szemantikai elméletfelfogás (SUPPE, 1977) John Wilkins munkái által 

inspirált operacionalizált változatának tekinthetı  (WILKINS, 1998). Ennek értelmében 

az ISP diskurzusát egy többdimenziós térben/koordinátarendszerben, az ún. 

problématérben [issue space] képeztük le, ahol az egyes dimenziók a vitát alkotó 

kérdésköröket reprezentálják: az ISP egy-egy ilyen metszete technikailag a 

kérdéskörben felmerült „minimális”, a vita szempontjából tovább nem bontandó 

álláspontokból épül fel [elementary issues]. Az ISP problématerét az 1–3. fejezetben 

azonosított dimenziók és elemi álláspontok definiálják. Ezek – vagyis a dimenziók és 
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elemi álláspontok – alapján egy tartalomelemzéshez alkalmazható kategóriarendszert 

határozunk meg, amely alkalmas a diskurzus állításainak és érveinek jellemzésére, ill. 

ezáltal a problématérben való ábrázolására. A kellı érzékenységő elemzéshez a 

diskurzust felépítı szövegek egy megfelelıen kiválasztott szők mintáját elemezzük 

részletesen, kétféle, egymást kiegészítı módon: 

A kvalitatív megközelítés. Elsı lépésben esettanulmányok keretében azonosítjuk a 

mintában szereplı, a fenti (technikai) értelemben vett álláspontokat. Az egyes 

szövegekben kirajzolódó érveket az ISP dimenzióinak megfelelıen, a 

kategóriarendszer terminusaiban rekonstruáljuk. Az elemzés tehát lényegében a 

mintában szereplı álláspontok (publikációk) belsı szerkezetét tárja fel 

(mikroszerkezet). 

A kvantitatív megközelítés. A második lépésben a minta szövegeit egy speciális, a  

tartalomelemzés mintájára kidolgozott módszerrel dolgozzuk fel, amelynek 

kódrendszerét a kategóriák szolgáltatják. Az eljárás során a minta szövegeiben 

azonosítható állításokat, érveket a kategóriák segítségével úgy kódoljuk, hogy az ISP-

dimenziók közötti kapcsolatok (együttjárások) a teljes minta szintjén elemezhetıvé 

válnak. Ezt a kapcsolatrendszert a hálózatelemzés, valamint néhány, a 

szövegelemzésben jól bevált többváltozós exploratív eljárás (klaszteranalízis, illetve 

MDS) segítségével igyekszünk láthatóvá tenni. Az ISP tényleges felépítését ábrázoló 

fogalmi háló ebben az esetben tehát az egyes álláspontok kirajzolta fogalmi hálók 

(mikroszerkezet) uniójaként áll elı (makroszerkezet). 

 

Eredmények 

 

Az ISP dimenziói. Az ISP két elemzési szintje, a fajtaxonok és a fajkategória 

meghatározásának vitája két alapdimenzióval jellemezhetı. Metodológiai vetületben 

a fajfogalom, illetve a javasolt fajfogalmak megfelelı funkciójának, módszertani 

hovatartozásának értékelése a megoldási kísérletek alapja. A másik általános 

szempontrendszer a taxonok, ill. a kategória ontológiájára vonatkozik. Ez a vetület 

magában foglalja a fajok (taxonok) realitásának és ontológiai státusának klasszikus 

kérdését, amely utóbbi dimenzióban a modern konszenzuális elemi álláspont az 

individuumhipotézis (SAI). A fajkategória ontológiáját jellemzı elemiálláspont-párok 

(dichotómiák) a kategória realitását, természetifajta-státusát érintik; a 

leghangsúlyosabb monizmus–pluralizmus szembenállás pedig azt a két (elemi, bár 

több változatban létezı) álláspontot takarja, miszerint rendre egyetlen vagy több 

adekvát fajdefiníció fogadható el (1. táblázat). 

 

1. táblázat. Az ISP problématere 

Alapdimenziók és elemi álláspontok Kategória/Taxon  

ONTOLÓGIAI DIMENZIÓK  

O1) Ontológiai státusz: Individuum vs. halmaz/osztály taxon 

O2) Ontológiai státusz: Esszencializmus vs. Populációs gondolkodás taxon, ritkán: kategória 

O3) Ontológiai státusz: Természeti fajta vs. Nem természeti fajta taxon, kategória 

O4) Realizmus vs. antirealizmus/nominalizmus taxon, kategória 

O5) Pluralizmus vs. Monizmus Kategória 
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METODOLÓGIAI DIMENZIÓK  

M1) Operacionális vs. elméleti/modellfogalom Kategória 

M2) Fogalmi funkció: taxonómiai/filogenetikai/evolúcióbiológiai Kategória 

M3) Rendszertani gyakorlatra vonatkozó nézetek Taxon 

S) Definíciós–szemantikai megfontolások Kategória, taxon 

 

Az ISP általános fogalmi szerkezete. Az esettanulmányok argumentációs szerkezete, 

továbbá a dimenziók kapcsolatrendszere alapján az ISP mőködését a következı 

fogalmi háló vezérli. A kiindulópont az SP kezelésére vonatkozóan az a premissza, 

ill. igény, hogy a rendszertan/evolúcióbiológia a kategóriát, ill. a taxonokat reális 

(objektíve létezı) entitásokként kezelje. A realitás feltétele, hogy a kategória és a 

taxonok kielégítsenek bizonyos ontológiai kritériumokat. A taxonok esetében ez 

jellegzetesen az individuumhipotézis elfogadását jelenti A kategória realitásának 

feltételeként jobbára annak természeti fajtaként való rekonstrukciója jelenik meg a 

diskurzusban. Ez utóbbi kritérium (ill. azon keresztül a teljes érvrendszer) közvetlen 

állásfoglalást von maga után a pluralizmus/monizmus-kérdésben: a konklúzió jobbára 

a pluralizmus elutasítása, hivatkozva a természeti fajták kritériumának sérülésére (a 

kategória vonatkozásában). 

A fenti kritériumok teljesülésének kulcsa a fogalmi rendszer értelmében a 

megfelelıen kiválasztott fajdefiníció vagy azok egy halmaza. Az álláspontok 

rendszeres eleme az a felvetés, hogy a fajdefiníció/rendszertani módszer összhangban 

van-e az individuumhipotézissel, ill. a kategóriát természeti fajtaként rekonstruálja-e. 

A fentiek értelmében ezen kapcsolódási pontokon keresztül a fajfogalom (és 

módszertan) kiválasztása alapvetıen meghatározza az ontológiai álláspontok teljes 

rendszerét. 

 

Az ISP fogalmi szerkezetének fontosabb következményei.  Az ISP modellezéséhez a 

problematika általános szerkezetének alábbi vonásait szükséges kiemelni. 

(1) A fajproblematika diskurzusa funkcionálisan is felosztható a kategória és a 

taxonok (definíciójának) problémájára. A modern fajproblematika/ISP a kategóriára 

vonatkozik. 

(2) Az elfogadható fajfogalmak kiválasztásában alapvetı szerepet játszanak a 

definícióban szereplı csoportosítási kritériumnak (relációnak) tulajdonított ontológiai 

következmények. A konszenzus értelmében a megfelelı definíció a SAI szerint 

reprezentálja a fajokat. (MAYDEN, 1997, 1999)  

(3) A fajkategória realitásának igénye és a pluralizmus látható szembenállása 

együttesen a természeti fajták (klasszikusan a taxon-szinten felismert) problémájának 

megismétlıdését jelenti a faj kategóriája szintjén. 

 

Az ISP diszciplináris szerkezete. Az SP szaktudományos (elméleti) kérdéseinek 

vitájában a filozófiai/tudományfilozófiai érvek és megfontolások valódi tényezıként 

vannak jelen, mégpedig külsıdleges hivatkozási alapot és egyfajta kontrollfunkciót 

töltenek be. Az egyes szakmai álláspontok kifejtése esetében gyakorta „végsı” 

érvként kapcsolódnak be a vitába. Ennek hátterét az ISP fent jellemzett fogalmi 

szerkezete szolgáltatja. Az általános megközelítés szerint a szakmai állásfoglalások 
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alapvetı filozófiai elkötelezıdést vonnak maguk után: ez elsısorban a fajfogalom 

kiválasztása, amely az ontológiai következmények ismertetett hálózatát implikálja. 

Ezek az implikációk pedig a konszenzuálisnak tekinthetı filozófiai álláspontok révén 

(vö. SAI)  alkalmasak a szakmai választás tesztelésére. Mindezek alapján 

kijelenthetı, hogy az ISP fennmaradásában alapvetı szerepe van a diszciplináris 

szerkezetnek – illetve az interdiszciplináris kölcsönhatásoknak: a metodológiai érvek 

szorosan összefonódnak az ontológiai érvekkel. 

 

4. AZ ISP KÉTSZINTŐ LOGIKAI MODELLJE 
 

A modell kialakításának fıbb szempontjai. Az ISP modelljének alapvetı feladata, 

hogy megragadja a különbözı fajfogalmak releváns implikációit. Tekintve, hogy 

ezek otológiai következmények, a modell célszerően két szintre, a definíciókat 

formalizáló (1) szemantikai, valamint azok ontológiai hozadékát ábrázoló (2) 

ontológiai szintre bontja fel a problematikát, és az ISP-t e két szint viszonyával 

definiálja. 

A modell felépítésének kulcsa a diskurzusok elemzésének azon alapvetı eredménye, 

hogy a fajfogalomban szereplı ún. csoportosítási reláció [grouping criterion] 

határozza meg a fogalom ontológiai következményeit. A logikai ábrázolás keretében 

ezt a fogalom sémájának relációs definíciójával (szemantikai szint) és a relációk 

formális ontológiai jellemzésével (ontológiai szint), karakterizációjával ragadtuk 

meg.  

 

Elméleti háttér és módszerek 

 
A szemantikai és ontológiai szint elválasztásához és kapcsolatának formalizálásához 

a modern halmazelméleti szemantika egy viszonylag új alkalmazási területét, az ún. 

formális ontológiát alkalmazzuk. Az ISP adekvát formalizálásához két logikai 

rendszert, a formális ontológia két intenzionális elméletét használjuk fel. 

(1) Az ontológiai elkötelezıdés elmélete. A modell elsıdleges forrása az ontológiai 

elkötelezıdés (Ontological Commitment, OC) technikai fogalmát kidolgozó, 

elsısorban Nicola Guarino nevével fémjelzett elmélet (GUARINO et al., 1994, 2004 

stb.). Egy ontológiai elkötelezıdés számítástudományi értelemben egy axiomatizált 

általános ontológia (upper-level ontology): logikailag egy modális elmélet, amely a 

nyelv fogalmainak szemantikai viselkedését szabályozza, és ezáltal kijelöli azon 

modellek körét, amelyek a nyelv interpretációjához felhasználhatók. 

(2) A modell másik forrása Nino B. Cocchiarella predikációelmélete 

(COCCHIARELLA, 1989), a formális ontológia egy eltérı célra kidolgozott, de hasonló 

elveken nyugvó rendszer, ezen belül pedig a természeti fajták arisztotelészi fogalmát 

formalizáló kalkulus (TFL). Az ontológiai elkötelezıdés fogalmával összhangban a 

TFL korlátozza, ill. szabályozza a nyelvében elıforduló egyes kifejezések 

interpretációjának lehetıségeit, amennyiben speciális követelményeket támaszt azon 

predikátumok értékelésével szemben, amelyek természeti fajtákra hivatkoznak. 

 

Eredmények 
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A keretrendszer. A fenti szempontoknak megfelelı ISP-modell kialakításához az 

ontológiai elkötelezıdés eszközrendszerének (OC), valamint a természeti fajták 

logikájának (TFL) felhasználásával definiáltunk egy új logikai rendszert (formális 

nyelvcsaládot (Σ) a hozzá tartozó szemantikával), amelynek révén egy relációs 

fajfogalomnak a kategóriára és a taxonokra vonatkozó ontológiai hozadéka 

explikálható (a SAI-val, a pluralizmus–monizmus-kérdéssel és a természeti fajták 

kérdésével való összefüggésben). A logikai keretrendszer fıbb tulajdonságai a 

következık: 

– Az alkalmazott logika (1) másodrendő (2) modális és (3) szortális, amely (4) 

mereológiai elemeket tartalmaz. Az (1)–(3) a természeti fajták fogalmának 

modellezését, a (3)–(4) pedig az individuumhipotézis formalizálását szolgálja. 

– A logikai struktúra mereológiai relációja, valamint szortális jellege révén 

alkalmas összetett individuumok ábrázolására és a rájuk vonatkozó különbözı 

ontológiai állítások kifejezésére (reális, ill. absztrakt entitások stb.). 

– A rendszer újdonsága az ontológiai elkötelezıdés fogalmának kiterjesztése a 

(diadikus) relációkra. A SAI adekvát formalizációjához, ill. a taxon-ontológia és a 

fajdefiníció összefüggésének ábrázolásához bevezetjük az ún. materiális reláció 

fogalmát. Az ebbe a kategóriába sorolt relációk egyszerő individuumokból összetett 

individuumokat képeznek. 

 

A modell ontológiai szintje. Az ISP–modell fenti keretben való megfogalmazásának 

elsı szakaszában a bevezetett nyelvcsalád specifikációja révén meghatározzuk azt a 

formális nyelvet, amelynek keretében a fajdefiníciók felállíthatók, vizsgálhatók.   Ez 

a mozzanat lényegében megfelel a fajfogalom-családokat jellemzı csoportosítási 

relációk (Ib: szaporodási, Pg: leszármazási reláció; Eco: ökológiai, MS: morfológiai 

hasonlóság) felvételének Σ nemlogikai konstansai közé. Ezt követıleg definiáljuk azt 

a „maximális” logikai elméletet – pontosabban ilyenek egy osztályát – amely az ISP-t 

jellemzı ontológiai elkötelezıdések típusait ábrázolja: az egy-egy kalkulust kielégítı 

modellek osztálya tehát a Σ lehetséges interpretációit rögzíti. A maximális ontológiai 

elkötelezıdés TOC elmélete  (i) leírja az összetett individuumok fogalmát, 

viselkedését. (ii) Rögzíti a természeti fajták fogalmát, tulajdonságait. (iii) 

Meghatározza a nyelvben szereplı relációk ontológiai viselkedését (interpretálási 

szabályait): elosztja azokat a materiális és a nem materiális relációk kategóriája 

között. 

 

A modell szemantikai szintje. A modell felállításának következı lépése a 

diskurzusban szereplı fajdefiníciók formalizálása volt. Tekintve, hogy  a 

fogalmaknak az ISP szempontjából kritikus vonása a fogalom alapját képezı 

csoportosítási reláció, a FAJ fogalmát az alábbi két séma segítségével rekonstruáltuk: 

(1) ( ) ( ) ϕ∧→<∀∀↔ yRzxzyzyxS
defR

, , (3) ( ) ( ) ( )xSxSxS
PgIbdef

∨↔  

(2) ( ) ( ) ( )( ) ϕ∧→∧∀∀↔ yRzzFyFzyFS
defR

,(4) ( ) ( ) ( ) ( )FSFSFSFS
EcoPgIbdef

∨∨↔ , 

ahol R a csoportosítási reláció, φ pedig az ún. rangsorolási formula (ranking), amely 

az R által kijelölt csoportok közötti szelekciót, a fajkategória határainak pontosítását 

szolgálja. A parametrizálás, a konkrét relációjelek behelyettesítése után olyan Σ-beli, 
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relációkra relativizált definíciókat nyerünk, amelyek adekvát módon ragadják meg a 

diskurzusban szereplı négy fontosabb fajfogalom-családot: a biológiai, a 

filogenetika-alapú, az ökológiai és a morfológiai meghatározásokat. Az (1) elsırendő, 

míg a (2) másodrendő (taxonokra alkalmazható) predikátumként ragadja meg a faj 

fogalmát. Az (1) ennek értelmében a fajok-mint-individuumok tézisének kifejezésére, 

míg a (2) a fajok-mint-osztályok tézis demonstrációjára alkalmazható. A (3) és a (4) a 

parametrizált definíciókból felépülı, az ISP diskurzusában elıforduló pluralista 

fajdefiníciókat rögzíti. 

 

A modell tesztelése. Az ISP-modell értékelésének sarokköve, hogy a konstrukció 

képes-e számot adni az ISP szerkezetének vizsgálata során feltárt összefüggésekrıl. 

A fejezet zárószakaszában ezért a modell ontológiai és szemantikai szintje közti 

kapcsolatrendszert vizsgáljuk meg. A vizsgálat célja a fajdefinícióknak (1) a taxonok, 

ill. (2) a fajkategória ontológiai státusára, a kategória-realizmus és a pluralizmus 

feltárt viszonyára vonatkozó implikációinak ellenırzése. A modell tesztelése során az 

alábbiakat igazoltuk: 

 

• Az elsı-, ill. a másodrendő fajdefiníció alkalmazhatósága két tényezıtıl függ: 

(1) a meghatározásban szereplı relációtól, vagyis attól, hogy a fogalom melyik 

csoportosítási kritériumot hasznosítja, ill. (2) az ontológiai elkötelezıdés 

megválasztásától (elsısorban a materiális relációk megválasztását illetıen). A fenti 

tulajdonságai révén formális rendszerünk számot ad az ISP egyik alapvetı belsı 

összefüggésérıl, amely a problematika ontológiai és szemantikai dimenziói között 

teremt kapcsolatot. Az egyes fajfogalmak mellett, ill. ellen szóló érvek azon 

csoportjáról van szó, amelyek annak alapján utasítják el, ill. védelmezik az adott 

koncepciót, hogy az „osztályfogalomként” avagy „individuumfogalomként” 

értelmezhetı. 

• A pluralista (alternációs) módon definiált fajkategória a TOC révén 

meghatározott modellosztály keretén belül a természeti fajták fogalmának formális 

tulajdonságai miatt nem lesz természeti fajta. Minthogy a kategória-realizmus 

modellbeni leképezése éppen ez utóbbit, a természetifajta-státust követeli meg a 

kategóriától, ebben a kapcsolatban az a fogalmi összefüggés tükrözıdik, amelynek 

értelmében a FAJra vonatkozó realizmus–antirealizmus kérdés, ill. a pluralizmus–

monizmus probléma együttesen a természetifajta-státuszra vonatkozó vita 

újratermelıdését jelenti a kategória szintjén. Az összefüggés továbbá leképezi a 

diskurzus kategória-státuszra vonatkozó fı állítását, miszerint a pluralista 

fajmeghatározások heterogén, realitással nem rendelkezı fajkategóriát szerveznek. 

 

 

5. A KOGNITÍV MEGKÖZELÍTÉS ÉS A NAIV FAJFOGALOM MODELLJE 
 
A fejezet célja a kognitív hipotézist „lefordítása” az interdiszciplináris 

fajproblematika formális nyelvére, amelynek révén a kettı kapcsolata elemezhetıvé 

válik. Ezt a célt szolgálja a fejezet központi része, ahol – továbbra is az V. fejezetben 

kiépített keretelmélet alkalmazásával – definiáljuk az ún. naiv fajfogalom modelljét. 
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A kognitív hipotézis specifikációja. A kognitív hipotézis pontos rekonstrukciójának 

kiinduló lépése a kognitív tudomány és az ISP érintkezési pontjainak azonosítása és 

osztályozása. Az áttekintésbıl kibontakozó két fı rendezıelv a  kognitív tudomány – 

ISP közötti hivatkozás iránya, valamint az a szempont, hogy a két terület közvetlenül, 

explicit módon, vagy áttételesen, pszichológiai (pl. kategorizációs) kérdésfeltevések 

nyomán kerül-e érintkezésbe egymással. Ezek alapján három alapesetet 

különböztettünk meg (2. táblázat), amelyek közül a (3) csoport, azaz a 

fajproblematika közvetlen kognitív tudományi magyarázatai alkotják a vizsgálat 

tárgyát.  

 

2.  táblázat: az ISP és a kognitív tudomány érintkezésének tipológiája 

 Közvetett érintkezés Közvetlen érintkezés 

Kognitív tudomány > ISP 
(1) kategorizációs modellek és 

természeti fajták  
(3) kognitív ISP-agyarázatok 

ISP > kognitiv tudomány  
(2) kategorizációs modellek 

és biofilozófia 

 

A naiv és a népi biológia modelljein alapuló magyarázatok. A (3) csoport további 

vizsgálata megmutatja, hogy annak súly-, illetve kiindulópontját lényegében két 

uralkodó magyarázat alkotja. Jody Hey a naiv (HEY, 2001a,b), Scott Atran (vö. 

ATRAN, 1999) pedig a népi biológia elméletén keresztül, kognitív (kategorizációs) 

univerzálék kimutatásával és azoknak a tudományos fajfogalomra gyakorolt torzító 

hatásával ad számot az SP fennállásáról. Hey érvelésének értelmében  

 

(P1) A „faj” egyszerre jelöl mentális kategóriákat és evolúciós csoportokat. 

(P2) A mentális kategóriák és az evolúciós csoportok határai nem eshetnek egybe. 

(K) A két entitáscsoport közti megfeleltetés definíciós kísérletei kudarca vannak 

ítélve (fajproblematika, SP).   

 

Atran kognitív antropológiai munkájának eredményét, a népi biológiával azonosított 

népi taxonómiát alkalmazza az SP értékelésében. A népi taxonómia Atran definíciója 

szerint az élıvilágra vonatkozó tartományfüggı és veleszületett kategorizációs 

szabályrendszer, amelynek (1) alapja az ún. pszichológiai esszencializmus 

mechanizmusa és (2) kitüntetett szintekbıl álló hierarchikus taxonómiában rendezi el 

a hatókörébe esı kategóriákat. A népi taxonómia kognitív univerzálé: ennek 

következménye, hogy egyik kitüntetett szintje, a generikus faj (GS) fogalma része a 

naiv biológiának. Atran állítása, hogy a népi taxonómia alapvetı tényezıje a 

tudományos rendszertan történeti fejlıdésének, ill. hogy a generikus faj naiv fogalma 

az ISP több elemi álláspontjára nézve következményekkel jár. Eszerint a GS 

összeütközésben áll a pluralizmussal, továbbá a kategória-realizmust implikálja, 

amelyek hozzájárulnak a fajproblematika fennmaradásához. 
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A népi taxonómia (NT) modellezése (TGS). A kognitív SP-magyarázatok 

alaptípusainak vizsgálatát az Atran-féle népi taxonómia rekonstrukcióján, 

modellezésén keresztül végeztük el. A választást elsısorban az indokolja, hogy az 

Atran-féle magyarázat „maximális”-nak tekinthetı, amennyiben a kognitív 

magyarázattípusok legtöbb elemét tartalmazza, így keretei között a Hey-féle érv is 

reprezentálható. Ehhez járul, hogy az elemzéshez releváns generikus fajfogalom (GS) 

a népi taxonómia kontextusában ragadható meg. A modellezés alapvetı funkciója, 

hogy a kognitív magyarázatot az ISP logikai rekonstrukciójával szemben 

tesztelhetıvé  tegye. Ezek figyelembe vételével, illetve az NT (és különösen a 

generikus faj fogalmának) formalizálási lehetıségeit a kognitív antropológiai 

vizsgálatok fényében értékelve az NT modelljét az alábbi módon építettük fel. 

 

• Az NT és az ISP modelljét egyazon logikai keretrendszerben ábrázoltuk. A 

népi taxonómia elméletét az ISP-hez definiált Σ nyelvre vonatkozó alternatív 

ontológiai elkötelezıdésként határoztuk meg (TGS). 

• A taxonómiai szint fogalmát az ontológiai elkötelezıdés Guarino-féle 

elméletének ismételt alkalmazásával az ontológiai kategória fogalmának 

feleltettük meg (a materiális reláció fogalmához hasonlóan). A szintek 

hierarchiáját a jólformált ontológiai elkötelezıdés Guarino-féle fogalmával 

közelítettük. 

• A TGS elmélet a kitüntetett taxonómiai szinteket, elsısorban a generikus faj 

fogalmát jellemzi, valamint elosztja a Σ nyelv taxonjelölı predikátumait a 

taxonómiai szintek (ontológiai kategóriák) között. 

 

A generikus fajok modellbeni fogalma (GS). A TGS keretében formalizált naiv 

fajkoncepciót,  a generikus faj (GS) fogalmát a fentieknek megfelelıen ontológiai 

kategóriaként, vagyis olyan másodrendő predikátumként jelenítettük meg, amely a 

fajtaxonoknak (osztályoknak) megfelelı elsırendő predikátumok szemantikai 

viselkedését szabályozza. A szint kitüntetett jellegét a TGS mindenekelıtt azáltal 

biztosítja, hogy (1) a rendszertani szintek legtöbbjét „gyönge” természeti fajtaként 

ábrázolja, ahol a gyöngített fajtafogalom nélkülözi az indukciós potenciál TOC-beli 

sémáját, (2) a GS szintet pedig „erıs” természeti fajtaként modellezi, amelyet így az 

indukciós potenciál különböztet meg a többi kategóriától. Ez a distinkció a modell 

keretei között kielégítıen ragadja meg a generikus fajok azon megkülönböztetı 

vonását, miszerint ez a szint, a népi biológia mőködésére vonatkozó megállapítások 

értelmében, „maximalizálja az indukciós potenciált” .  

 

6. A KOGNITÍV HIPOTÉZIS TESZTELÉSE ÉS A KÖVETKEZTETÉSEK 
 

A két modell összehasonlító vizsgálata. Az univerzálisnak tételezett generikus 

fajfogalom TGS elméletének kidolgozása lehetıséget biztosít arra, hogy a naiv fogalmi 

rendszert összevessük a faj ISP-ben feltárt konceptualizációjával. Az összevetés 

egyidejőleg az ISP-re jellemzı maximális ontológiai elkötelezıdés, TOC és TGS 

összevetését is jelenti, minthogy az utóbbi technikailag felfogható egy, a TOC-hez 

képest alternatív OC elméleteként. Ezt a felfogást különösen indokolttá teszi az a 
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metodológiai szempont, hogy a vizsgált alaphipotézis szerint a TGS tényezıje a 

fajfogalmak közti választásnak, ill. szerepet játszik annak megítélésében; ennek 

mikéntjét pedig az a kapcsolat világíthatja meg, amely a két technikai ontológiai 

elkötelezıdés között, ill. utóbbiak és az alternatív fajdefiníciók között fennáll. 

A szakmai és a naiv fajkoncepció összevetését a két elméletben, TOC-ben és TGS-ben a 

3. táblázatban leírt megfeleltetés alapján végeztük el. A leképezés (1) a tudományos 

FAJ S predikátum képviselte, és a TOC elkötelezıdés alapján kialakított kategóriáját a 

generikus fajok GS ontológiai kategóriájának, (2) S elemeit, a taxonokat pedig a GS

xt  

predikátumoknak, vagyis az egyes fajok – GS-típusú – fogalmainak felelteti meg. A 

megfeleltetés értelme a hipotézis szempontjából adekvát összehasonlítás, amely 

szerint a FAJ és a fajok fogalmának tudományos értékelését a megfelelı naiv 

fogalmak torzító hatása jellemzi. 

 

3.  táblázat. A két modell közötti leképezés 

 ISP – S(TOC) NT – (GS)TGS 

Fajfogalom, 

fajkategória 
S GS 

Fajtaxon ( ){ }xSx :  
{ nxt

GS

x ,,1: K=

 

 

A két fajkoncepció formális viszonya. A naiv fajfogalom (GS) és a hozzá tartozó 

ontológiai elkötelezıdés (TGS) implikációi láthatóan jelentkeznek az ISP-modell 

ontológiai szintjén, amennyiben a szakmai fajfogalomtól (S) eltérı struktúrákat 

eredményeznek (részben „inkonzisztensek”). A szisztematikus vizsgálat eredménye 

az ontológia vonatkozásában három alapvetı különbséget jelez: 

(i) a taxonok/egyes fajok ontológiai státusa a két modellben eltérı; a generikus fajok 

mindig osztályok, a tudományos fajtaxonok a sztenderd OC értelmében 

individuumok, 

(ii) az induktív potenciál a naiv esetben az egyes (generikus) fajokhoz, a szakmai 

felfogásban a faj kategóriájához társul, 

(iii) a naiv koncepció összeütközésben áll a fogalmi pluralizmus álláspontjával. 

Az ISP-modell szemantikai szintjét illetıen a definíció szemantikai sajátságainak 

vonatkozásában állítható, hogy 

(iv) A TGS azt a kritériumot támasztja a taxonokkal szemben, hogy azok éles határú 

kategóriák legyenek Az ISP-t meghatározó, az ontológiai és a szemantikai szint 

kapcsolatát jellemzı álláspontokra nézve ez a mozzanat irreleváns. 

  

A két fajkoncepció eltéréseinek következményei: mit jósol az elemzés a naiv fogalmi 

berendezkedés és az ISP kapcsolatáról? A meghatározó kérdés a kognitív hipotézis 

szempontjából, hogy az említett eltérések összefüggésbe hozhatók-e az ISP 

mőködésével. A zárószakaszban az eddigi eredmények felhasználásával azt 

vizsgáltuk meg, hogy a két formális modell kapcsolata valóban alátámasztja-e az ISP 
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GS általi meghatározottságát. A kérdést a kognitív hipotézis által meghatározott 

szempontok mentén vizsgáltuk meg:  

 

a) Az NT mint ontológia. Mindkét feltételezett, az ISP ontológiai dimenzióiban 

elhelyezkedı ütközési pont, a kategória-realizmus és a pluralizmus esetében 

kimutattuk, hogy amennyiben sikerül is leképezni/lefordítani ezeket az NT formális 

fogalomrendszerébe (vagyis feltételezhetı egyfajta fogalmi összemérhetıség), a 

fordítás után a két elemi álláspont elvetése nem vezethetı le. A kérdéses elemi 

álláspontok az ISP szerkezetében a fajkategória ontológiájára vonatkoznak, és 

hasonló elemekkel állnak deduktív viszonyban, addig az elvetésüket implikáló NT-

ben megjelölt elemek a taxonokra vonatkozóan tartalmaznak megszorításokat az 

élılények kategorizációját illetıen. Ez utóbbi megszorítások ugyanakkor nem 

hozhatók összefüggésbe a kategória ontológiájával, ahogyan az a szakmai 

diskurzusban megjelenik. Mind a kategória-realizmus, mind pedig a pluralizmus 

esetében a központi kérdés lényegében a FAJ természetifajta-státusa, ami az ISP-t 

illeti, ill. a fajtaxonok partícionáló jellege, ami pedig az NT-t. Kimutattuk, hogy az 

ISP-ben a kettı nincs egymással fogalmi kapcsolatban. 

b) az NT mint taxonómia. A másik fı problémaforrás, hogy az éles határú taxonok 

pszichológiai premisszája a fajkategória olyan definícióját kényszeríti ki, amely a 

taxonokat éles határvonalú csoportokként határozza meg. Ez a megközelítés 

kategorizációs problémaként értékeli az NT ISP-re gyakorolt hatását: a fajfogalmak 

közti választást a pszichológiai kényszerfeltételek azok taxonómiai implikációin 

keresztül befolyásolják. A (iv) alatti eredmény ugyanakkor azt mutatja, hogy ez a 

mozzanat az ISP mőködésében nem játszik meghatározó szerepet.   

A két modell viszonylagos függetlensége úgy fogalmazható meg, hogy az ISP 

diskurzusa a fajfogalmakra ontológiai kritériumokat ró ki, míg az NT elmélete 

elsısorban a fajfogalom taxonómiai viselkedését szabályozza. 

 

Konklúzió. Vizsgálatunkat összegezve azt mondhatjuk, hogy a fajproblematika 

tartósságára vonatkozó kognitív hipotézist jelenlegi formájában a fenti elemzések 

nem támogatják. A két modell összehasonlító vizsgálata értelmében a fajok naiv és 

szakértıi konceptualizációja eltérı ontológiát implikál. Ezek az eltérések lényegesek 

a kettı viszonyának kérdését illetıen, de önmagukban nem magyarázzák az ISP-

diskurzus lényeges vitapontjainak hátterét. A modellekbıl kimutatható, hogy (1) a 

naiv és a szakmai ontológia fogalmi hálói nem hozhatók fedésbe egymással: az 

utóbbi fogalmi kapcsolatai nem érzékenyek az elıbbiére: fajproblematika és a népi 

taxonómia implikatúrája eltérı. Ami a kategorizációs kérdéseket illeti, az ISP 

szerkezetébıl kimutatható az is, hogy (2) az nem a pszichológiai kategorizációs 

késztetésekbıl származtatható. Fı tényezıi között a definíció taxon-szintre vetített 

kategorizációs kapacitása nem szerepel. Ami a definíció kapacitásainak a kategória 

szintjén való problematikusságát illeti, plauzibilisebb az állítás, miszerint azt a 

szemantikai és az ontológiai szint kapcsolata magyarázza, konkrétan: a kategória 

természeti fajtaként való rekonstrukciójának igénye, amely a fajfogalom – 

fajkategória realitásának igényével függ össze. Utóbbi a pszichológiai magyarázat 

helyett tudományszociológiai magyarázatot támogat az ISP fennmaradására nézve: a 
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dolgozat záró szakaszában egy ilyen, a fenti modelleken alapuló lehetséges 

magyarázatra adunk kitekintést.  
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 Ebben a szakaszban kizárólag a tézisfüzetben hivatkozott tételek tüntettük fel. 


