
A fonológia axiomatikus problémája* 

A fonológia — mint funkcionális fonetika — önálló nyelvelmélet; kísérlet 
a nyelvi elem lényegének, tehát funkciójának megállapítására, szerkezetének 
minősítésére ós az elemek egyetemes rendszerének meghatározására. Módszere 
elvben helyes, célját a logikai elvek alkalmazásával kívánja elérni. 

A fonológia több jó eredményt ért el, azonban a nyelvi elemnek szükség
képpeni tehát lényegi, teljes és egyértelmű meghatározását máig sem tudta 
megállapítani; s következésképpen nem tudta meghatározni az elemek teljes, 
általános viszonyszerkezetét és egyetemes rendszerét sem. Minden eddigi 
elemtani eredménye részleges, és következésképpen részleges minden szó- és 
szintagmafonológiai eredménye is. Ennek az az oka, hogy alapelveinek rend
szere, vagyis axiomatikája hiányos ós következésképpen önellentmondó. 

Az univerzumban a jelenségek összessége az előföltétel és feltételezett, 
az abszolútum ós relatívum, az egyetemes és egyedi korrelativ rendjében áll 
fenn. A logikai alapelvek teljes, véges rendszere „monomorf" módon, egyértel
műen és „définit" módon meghatározza a létnek viszonyított rendjót: meg
állapítja a lót fennállását, minősíti viszonyszerkezetét és meghatározza rend
jét. A nyelv az univerzumnak (a létegyetemnek) rószrendje. A fizikai hullám
rend hangjelenségeinek egy meghatározott részrendszere előfeltétele az emberi 
hangképző szervektől képezhető virtuális, teljes, általános és egyetemes emberi 
„hangiságnak", amelyet szonikumnak nevezünk, illetőleg a belőle implikált 
nyelvi hangok rendszerének. Ez a szonikus hangrendszer elsődleges jelanyaga 
a dolgok emberi leképezése jelölésének: a nyelvnek. A logikai alapelvrend így 
szükségképpeni előföltétele, határozmánya a nyelvi viszonyrend elméletének, 
vagyis megfelelő részrendje, axiomatikája a nyelvtudománynak. Következés
képpen a nyelvészetnek feladata: axiómái teljes véges rendszerevei monomorf 
módon, egyértelműen és définit módon meghatároznia tudománytárgyát — 
a nyelvet, mégpedig létében, tehát fennállásában, viszonyaiban és rendjében. 

A teljes axiómarend tartalmi implikációval korrelativen és korrelálva 
définit módon meghatározhatja a nyelvnek egész explicit szerkezeti rendjét. 
Az érvényesített axiómarend tehát eleve meghatározza a tudomány lehető 
eredményét. 

* Az 1967-ben elhunyt szerző a magyar fonológiai kutatások úttörője volt (1. 
SZÉPE GY. : NyK 72: 213—216). Jelen cikke az 1966. évi bécsi Internationale Phonologieta-
gungon tartott német nyelvű előadásának magyar szövege (a német változat „Axioma-
tische Probleme der Phonologie" címen jelent meg: Phonologie der Gegenwart. Hrsg. 
von J. Hamm. Graz — Wien — Köln 1967. 382—385). A magyar kéziratot, melyet Franz 
Zagiba professzor őrzött meg, a szerző Bécsben írta. Sajátos, egyéni fogalmazásán mini
mális szerkesztői alakítást hajtottunk végre a jobb olvashatóság érdekében. — A F E L . 
SZERK. 
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A fonológia axiómarendszere két alapelvet és e kettőből következő 3—3 
korolláriumot érvényesít: az első az, e l l e n t é t e l v e és a belőle követ
kező d i s z j u n k c i ó , k o r r e l á c i ó é s k o n j u n k c i ó ; a második 
a f u n k c i ó és a belőle következő s z e r k e z e t , r e n d s z e r é s e g y e 
z é s e l v e . Hallgatólagosan vagy másodlagosan érvényesíti még az azonos
ság, viszony és egyenértékűség valamint az összeférhetetlenség elvét. 

A fonológia elméletének sarkköve tehát az ellentét elve. Az ellentét elve 
alapján valamilyen önazonos ,,A" dologgal tetszés szerinti ellentétbe állítható 
a ,,non-A"-ba osztott különféle különböző dolgok bármelyike. Az ,,A" dolog 
így előtaggá válik (relatum), a tetszőlegesen párba vont különböző dolog utó
taggá, azaz korrelálttá és a kettő együtt „aliorelatív", tehát páros (bináris) 
viszony. E tetszőleges páros viszonyból szükségképpen következik a két tag 
önazonossága és diszjunkciója, a kettő konverziójának lehetősége és teljes 
vagy részleges, esetleg egyedi ellentótpár-egysége. Az ellentéti viszony lehet 
megengedően vagy kizáróan diszjunkt (a latin vel-vel vagy aut-aut értelmében). 
A két tag viszonya tehát nem a lényegből következő szükségképi viszony, 
hanem tetszőleges jegy szerint konzekutív viszonyú ellentett pár, vagyis a 
következő nem az előfeltétel lényegéből implikációval nyert következménye, 
funkciója az előtagnak; tehát nem tagja egy szükségképi sorszerűségnek. így 
a fonológia, a funkcionális fonetika elmélete figyelmén kívül hagyja a lényegi, 
szükségképpeni, tehát elemi funkciót. Ez a fonológia axiomatikájának első 
ellentmondása; ebből következik a második is. 

Ha a dolgok a összessége minden tagjának megfelel a dolgok 6 összességé
ben azonos jegy szerint izomorf módon ellentett egy vagy több elem: ez a korre
láció. Két-két tagja között ugyan fennáll ugyanaz a viszony, de ebből nem 
következik a két viszonypár között ugyanaz a viszony: ha a ellentétje a 6-nek 
és 6 ellentétje a c-nek, ebből nem következik szükségképp tranzitív viszony. 
Pl. a p zöngétlen előföltétele a 6-nek, a t zöngétlen előföltétele a <?-nek, de a p 
nem közvetlen előföltétele a d-nek. A korreláció nem szükségképpeni lényegi 
viszony; nem ismétlődik benne legalább 3 tag között a lényegi viszony, tehát 
nem alkot szükségképpeni tranzitív, aszimmetrikus sorszerűséget. A korreláció 
alap viszony a: az ellentét egy-egy vagy egy-többértelmű additív jegyű konze
kutív viszony, s ez konverz, tehát általában nem tranzitív, viszont szimmetri
kus; de csak kivételesen lehet tranzitív. Kivételre azonban nem lehet törvény
szerűséget építeni, tehát szerkezetet és rendszert sem. Ebben van a fonológia 
elméletének, axiomatikájának második önellentmondása, s ez szükségképi 
következménye az elsőnek: a konstitutív elemi funkció hiányának. 

Minden sorszerűség, szerkezet és rend alapja az implikált tranzitív vi
szony. Klasszikus példája a testvériség viszonya. A tranzitivitás alapja a közös 
lényegből, minőségből tartalmazással,leképezéssel vagy szubszumpcióval imp
likált sor, amelyben a következmény függvénye, funkciója az előzménynek; 
ez egyben a legegyszerűbb szerkezet és rend is. Az implikáció és a belőle követ
kező szerkezet és rend elve valamint a diverzitás, korrelativitás és egyezés elve 
az azonosság és ellentmondás elvének korolláriuma. A nyelvnek első két 
alapelve tehát az azonosság és ellentmondás elve, nem az ellentót elve. Az ellen
tét elve harmadlagos. Az ellentét és a belőle következő diszjunkció, valamint 
az ismétlődő ellentétpárok következése: a korreláció nem szükségképi lényegi 
viszony, nem funkció, tehát nem is szerkezetszerűség és így nem is alkothat 
rendszert. 

Ebben van az ellentét elvére épített nyelvelmélet önellentmondása, s 
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ebből következik a fonológia eredménytelensége a nyelvi elem és teljes elem
rendszere meghatározásában. 

A nyelvtudomány, tehát a fonológia is csak axiómarendszerének kiegé
szülésétől, a teljes, általános és egyetemes — ellentmondás nélküli — elvrend
szer érvényesítésétől várhat újabb eredményt. 
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